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  ورقص رقص

   

  القا�رة �� العام �ذا شتاء �ان
ً
  موسما

ً
  .إل��ا ت�تقل ال�� الفنية باملتعة عامرا

 شـــــ�� معـــــارض بـــــل معـــــرض فيـــــھ وشـــــو�د الفر�ســـــية، التماثيـــــل معـــــرض فيـــــھ شـــــو�د

 مـــن لروايـــات �نجل��يـــة الفـــرق  أحســـن مـــن فرقـــة تمثيـــل فيـــھ وشـــو�د املصـــر�ة، للصـــور 

 ألغـــا�ي شـــامل شـــر�ط فيـــھ ســـمع أو فيـــھ وشـــو�د وا��ديثـــة، القديمـــة الروايـــات أحســـن

 �ــــ� �رضــــية الكــــرة أرقــــص إنــــھ بحــــق يقــــال الــــذي شــــ��اوس، جو�ــــان العظــــيم املوســــيقار

 إال امل�ذبـة الفنيـة ��غـام ع�ـ� يـرقص إ�سـان املشرق  �� وال املغرب �� يبق لم إذ مدار�ا؛

  .ش��اوس جو�ان أ�غام ع�� رقص وقد

 القـــــادة مبلـــــغ بلـــــغ. وا��يـــــاة والشـــــباب والطـــــرب بـــــاملرح أ��انـــــھ تفـــــيض عظـــــيم عـــــازف

 وقــار ع�ــ� فغلــ��م واملل�ــات للملــوك وعــزف والعشــر�ن، ا��اديــة �ــ� و�ــو الفــرق  أ�ــ�اب

 عـن و�ر�عـ�ن التاسـعة �ـ� ومـا. حيـان�  من كث�� �� السن، ووقار العرش، ووقار العرف،

 �ــــ� موتـــھ قبيـــل �نجل��يـــة العاصــــمة مـــن وخـــرج اختالفـــھ، ع�ــــ� الـــرقص أدوار مـــن مئـــات

 و�ــل النجــاح �ــذا �ــل �عــد وأو�ــ��. . . وال�تــاف بالغنــاء تحييــھ ال�ــ� الــزوارق  مــن أســطول 

  أو���؟ فبماذا. الناس بھ أمتع الذي السرور �ذا و�ل الطرب �ذا

، املوسـيقية الصـناعة أبنـاؤه يـتعلم أال أو�ـ��. . . بـال ع�ـ� يخطـر مـا بأ��ب
ً
 وأن أبـدا

 با��ديـــد، لـــ�س نبـــأ بـــذلك فأنبأنـــا. .  أبـــ��م صـــناعة إال الصـــناعات مـــن شـــاءوا مـــا يختـــاروا

 حيــاة الفــن حيــاة أن ذلــك: الغر�ــب ا��ديــد مــن يحســب قــد إيــاه النــاس ل�ســيان �ــان وإن

 الفــــتح معــــا�ي مــــن بمع�ــــ� فــــاتح و�ــــو إال ي عبقــــر  فنــــان مــــن فمــــا. فتــــوح حيــــاة أل��ــــا فــــداء

 مشـــ�وك ســـرور �عـــده وللنصـــر محقـــق، ألـــم فيـــھ فـــداء و�ـــل فـــداء، ج�ـــاد و�ـــل وا���ـــاد؛

 يحسـھ فقلمـا صاحبھ أما. . . املتفرج�ن النظارة من حرمھ قد من يتمناه سرور ألنھ فيھ،

  .قر�ب من

 جمي �شــأوا فقــد ظنــھ، يخيبــوا لــم وإن حنانــھ خيبــوا قــد أبنــاءه أن ع�ــ�
ً
 موســيقي�ن عــا

  أن �ســـمع ولـــم أبـــ��م، بأعمـــال تلتـــ�س أن إعمـــال�م وأوشـــكت مشـــ�ور�ن، نـــا���ن
ً
 أحـــدا
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 العــــزف عــــالم �ــــ� ل�ــــم بأعقــــاب �ســــمع ولــــم الوفــــاة، ســــاعة �ــــ� وصــــ�تھ بمثــــل أو�ــــ�� مــــ��م

  !والغناء

 دار و�انـــت النـــادرة؛ الفـــن ليـــا�� مـــن) شـــ��اوس( ســـماع �ـــ� قضـــ�نا�ا ال�ـــ� الليلـــة �انـــت

 والعشــــر �ور�يــــ�ن، مــــن أعشــــار�م �ســــعة و�ــــان بالســــامع�ن؛ كتظــــةم املتحركــــة الصــــور 

 إن بالدنـــا، �ـــ� الشـــا�ع الغنـــاء ذلـــك مـــن �ســـاغ مـــا �ســـيغون  ال الـــذين املصـــر��ن مـــن البـــا��

  .بالغناء �سميتھ ��ت

 مـــــن املظنـــــون  أو املفـــــروض حســـــب ع�ـــــ� و�مـــــا الفنـــــان يختلـــــف أيـــــن: أنفســـــنا وســـــألنا

  واحد؟ معدن

  �ســيطة غنائيــة �ســ�� أن ي�ــ� ال�ــ� وســيقاتامل إحــدى شــ��اوس موســيقى إن
ً
 تمي�ــ�ا

 العقليــــة املوســــيقى أو فــــاج��، عشــــاق ير�ــــد�ا ال�ــــ� املركبــــة العو�صــــة املوســــيقى مــــن ل�ــــا

 ال الغنائيــة املوســيقى �ــذه �انــت فــإذا ستاف�ســ�ي العصــر �ــذا �ــ� يــذ�ع�ا ال�ــ� الصــافية

) الســـامعة( ا��م�ـــرة بــ�ن الشـــا�ع الغنـــاء موســيقى و�ـــ�ن بي��ــا الفـــارق  فمـــا مصــر �ـــ� �ســاغ

  املصر��ن؟ سواد من

  .حيوان لسان ع�� ش��اوس موسيقى تضع أن �ستطيع ال أنك الفارق 

 ع�ــــــ� �شــــــاطھ فيم�ــــــ� ي�شــــــط حــــــ�ن ��ســــــا�ي الفكــــــر مــــــرح ولكنــــــھ املــــــرح، تمثــــــل ف�ــــــ�

  .و�عضاء ا��واس

  لـــــھ ألن يـــــرقص إنمـــــا شـــــ��اوس أ�غـــــام ع�ـــــ� فـــــالراقص
ً
 ف��ـــــا شـــــاع قـــــد إ�ســـــانية نفســـــا

  .امل�سوق  وال�شاط املوزونة ا��ركة إ�� فيھ �� الذي با��سم ضتف�� السرور

 م�ــــ��ا كمــــا ا��يوانيــــة تمثــــل ف�ــــ� عنــــدنا الســــقيمة �غــــا�ي تمليــــھ الــــذي املــــرح أمــــا

 �ـــــ� ا��العـــــة �عـــــرف ال وا��يـــــوان وا��العـــــة، الشـــــ�وة �ـــــ� �ل�ـــــا اســـــتغرق�ا حـــــ�ن ��ســـــان

 ال�ــ�ا �عــض مــن تخلــو ال شــ��اوس ومرقصــات املمســوخ ��ســان �عرف�ــا كمــا الشــ�وات

  أن�ن؟ وأي ��ا؟ أي ولكن �ن�ن و�عض

  .إ�سان وأن�ن إ�سان ��ا
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 ع�ـ� �سـتك�� مـا قـط ف��ـا فلـ�س السـقيمة �غـا�ي �ـ� �سـمع�ا ال�ـ� الشـ�ايات �ذه أنا

  .حيوان

 شــ�ايتھ ف��جمـت سـقم أو ضـرب وإذا �لـم، و�حـس �نقبـاض لـيحس ا��يـوان فـإن

 
ً
  كالمـــا

ً
 عـــن والصـــيام والســـ�ر اللوعـــة يـــذكر وأن) آه( يقـــول  أن ليـــھع بـــالكث�� فلـــ�س عر�يـــا

  والطعام النوم

  ير�ك الذي �ن�ن أما
ً
  مع�ـ� ير�ـك أو يتألم، فكرا

ً
 والقنـوط، الشـ�اية حالـة �ـ� إ�سـانيا

 صـــرخات ت�ـــون  أن �عـــدو ال ال�ـــ� ال�لمـــات �ـــذه عـــن �خـــتالف جـــد مختلـــف �ـــ��ء فـــذلك

 �ــذه ع�ــ� الفنــون  اســم نطلــق أن للفــن الظلــم ومــن إ�ســان عبــارات إ�ــ� م��جمــة حيــوان،

 أ��ـا فـا��ق الشـرقية �قطـاب �ـ� السـامع�ن �عض أعطاف ل�ا ���� ال�� املرقصة �غا�ي

 بــ�ن املشــ��ك ا��ــو�ر ألن الفنيــة املعــا�ي جميــع بــ�ن املشــ��ك جو�ر�ــا �ــ� الفنــون  نقــيض

 �شــــ�ال ع�ــــ� املعــــا�ي ســــيطرة أو املــــادة، ع�ــــ� الفكــــرة �غليــــب �ــــو الفنيــــة املعــــا�ي جميــــع

 ا��مــــــال معــــــا�ي مــــــن ملع�ــــــ� مثــــــال �ــــــو فــــــإذا الفنــــــان فكــــــرة عليــــــھ تتغلــــــب مــــــادة فالرخــــــام

 نــــــاطق و�ــــــ� �ــــــ� فــــــإذا ال�اتــــــب أو الشــــــاعر فكــــــرة عل��ــــــا تتغلــــــب مبع�ــــــ�ة مــــــادة وال�لمــــــات

 ير�ـــك رقــص �ــو فـــإذا املوزونــة ا��ركــة عليـــھ تتغلــب مــادة وا��ســـم ومعانيــھ بأحاس�ســھ

 إلمــــالء �جســــام تخضــــع وكيــــف و�صــــداء، �ــــان�� مطاوعــــة �ــــ� �عضــــاء �ســــاق كيــــف

  .والرواء النظام

 فو�ـــ�� أو شـــ�ل، ع�ـــ� غالـــب مع�ـــ� أو مـــادة، ع�ـــ� مـــا ع�ـــ� غالبـــة فكـــرة ف�ـــو فـــن �ـــل

 مــن الســامع�ن جم�ــرة بــ�ن �عطــاف ��ــز ال�ــ� املرقصــات �ــ� فمــا جميلــة صــورة �ــ� ممثلــة

 املاديــة طغيــان و�ــ� املعنــوي، ع�ــ� ا��ســدي غلبــة �ــ�, ذلــك نقــيض �ــ� الشــرقي�ن ســواد

 ال�ــ��ء �ــ� وتنظــيم وتــرو�ض بإخضــاع �ــ� ول�ســت انقيــاد و�ــ� ��ســانية، املطــامح ع�ــ�

  يــــذ�ب الــــذي
ً
، الفــــن يــــذ�ب حــــ�ن ســــفال

ً
 إ�ــــ� باألجســــام ��ــــبط الــــذي الفتــــور  و�ــــ� صــــعدا

  والطالقة املرح فضاء �� باألجسام يط�� الذي بال�شاط �� ول�ست الش�وات، م�اوي 

 �ــــ� شــــك ال الــــذي) دنــــا��از�( حضــــيض إ�ــــ� شــــ��اوس ســــماء مــــن وتنحــــدر �ســــف وقـــد

 بـــــ�ن الفـــــارق  تبصـــــر فـــــال �مـــــر عل��ـــــا �غـــــم بصـــــ��ة عـــــ�ن مـــــن ف�ـــــل عليـــــھ، الشـــــ�وات غلبـــــة

  ال��عات؟ وتحر�ض �عطاف �ز �� املع�ودة املرقصات وش�وات ا��از�ند ش�وات



8 
 

 �ـــ� يصـــول  ا��يـــاة برغبــات ممت�ـــ� �ـــ�يح حيـــوان مــرح ولكنـــھ جســـدي مـــرح ا��از�نــد

  �عياء �عرف ال يةح حركة

  جسدي مرح ف�و املع�ود) �عطاف �ز( أما
ً
 السـر�ر إ�ـ� بصـاحبھ يذ�ب ولكنھ أيضا

  السليم القوي  ا��يوان اندفاع بھ يندفع وال

 وال ��ســـانية، م�ـــ� إليـــھ يضـــاف وحيـــوان ا��يوانيـــة، ســـالمة �ـــ� حيـــوان بـــ�ن وفـــرق 

  الفطرة واستقامة بال��ة ا��يوانية من يظفر

 رقــص ألن ورقصــنا، ا��از�نــد رقــص بــ�ن فــرق  بــل ورقصــنا، شــ��اوس رقــص بــ�ن فــرق 

 عنـدنا املبتذلـة �غـا�ي ورقـص حيوانيـة، فطـرة ا��از�ند ورقص إ�سا�ي، مع�� ش��اوس

 �ـذا �ـ� وال�شـو�ھ امل�ـ� وجمـع ا��يوان، �� ما واجمل ��سان، �� ما أجمل من خال قد

  وذاك

 صـــــور  الفرعونيــــة املعابـــــد ع�ــــ� نــــرى  ألننـــــا القــــديم، الـــــزمن �ــــ� كــــذلك شـــــأننا يكــــن لــــم

  املصــــــري  الر�ــــــف �ــــــ� ونــــــرى  والراقصــــــ�ن، الراقصــــــات
ً
  مثــــــاال

ً
 الرجــــــال رقــــــص مــــــن متخلفــــــا

 بـل ممسـوخة، ش�وة وال خالعة املش�ودة أو املرسومة املناظر �ذه �� نجد فال وال�ساء،

  ف��ــــا نجــــد
ً
 �ــــ�ة ف��ــــا نجــــد أو �جســــاد، وانقيــــاد املعــــا�ي غلبــــة مــــن أســــلفناه مــــا جميعــــا

 نــدين م�ــ� أو عليــھ، كنــا مــا إ�ــ� �عــود م�ــ� نــدري  وال. ا��يوانيــة الب�يــة واســتقامة لفطــرةا

 واملعـــــا�ي املـــــادة، ع�ـــــ� والفكـــــرة الفو�ـــــ��، ع�ـــــ� النظـــــام �غليـــــب �ـــــ� ا��ميـــــل الفـــــن بـــــدين

  زمنــــا ��زنــــا أننــــا نــــدري  ولكننــــا. ا��ثمانيــــة الــــدوافع ع�ــــ� ��ســــانية
ً
 إخضــــاع عــــن طــــو�ال

 موعــد إذن حــان فقــد. . . لغ��نــا خاضــع�ن وأف�ارنــا بأجســادنا كنــا أيــام ألف�ارنــا أجســادنا

 الفنــون  بقيــت مـا و�ســتعباد، �سـر قيــود مـن بقيــة فينــا تـزال ولــن قيودنـا، مــن ا��ـالص

  .وانقياد اس�سالم فنون  أو أجساد فنون  عندنا
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  آسيا دخيلة

   

 ا��اديـــة �ــ� �ــ�فيةال حياتــھ بــدأ عامليــة، شــ�رة ذو روا�ــي �ــ�في �اتــب جن�ــ� جــون 

  1922 سنة حوا�� عمره من والعشر�ن
ً
 �مر�كيـة، نيـوز  داي�� شي�اغو ��يفة �� مخ��ا

 و�ـــار�س لنـــدن �ـــ� فأقـــام �ق�ـــ�� والشـــرق  أور�ـــا عواصـــم مـــن مراســـل��ا إليـــھ أســـندت ثـــم

 �ــ� شــأن ل�ــا �ــان حاضــرة و�ــل وال�نــد واليابــان الصــ�ن وحواضــر ومدر�ــد وموســ�و و�ــرل�ن

 واســـــتعان ومراقـــــب، ومجـــــالس محـــــادث بـــــ�ن الـــــبالد �عظمـــــاء واتصـــــل يـــــةالعامل السياســـــة

 الـــــوالئم وإقامـــــة املـــــال بـــــذل مـــــن �مر��ـــــي ال�ـــــ�في �ســـــتطيع�ا ال�ـــــ� الكث�ـــــ�ة بالوســـــائل

 �عمـال؛ دواو�ـن و�ـ� البيـوت �ـ� امل��بـ�ن الزعمـاء دخائـل ع�ـ� لإلطالع �سرار والتقاط

 موضــوعات �شــبھ موضــوعات �ــ� فللتــألي وتفــرغ ســنوات ثــالث منــذ ال�ــ�افة اع�ــ�ل  ثــم

  البـاب �ـذا �ـ� �ول  تص�يفھ ف�ان ال��افة،
ً
  كتابـا

ً
 صـفحة خمسـمائة ع�ـ� ير�ـى �ـ�ما

 مــن �ــل عــن طر�فــة ومعلومــات مســتم��ة نــوادر ع�ــ� و�شــمل أور�ــا دخيلــة أســماه كب�ــ�ة

 شــك وال نفــ�س محصــول  و�ــو و�حــوال؛ الشــؤون مــن عــرف مــا و�ــل الرجــال، مــن عــرف

 وسياسـة �ور�يـة الـدول  سياسـة �ـ� �مـور  حقـائق إ�� ينفذ أن �عنيھ نم �ل إليھ يحتاج

 وصـدرت ،1936 سـنة ينـاير شـ�ر �ـ� الكتـاب �ـذا مـن �و�ـ� الطبعة صدرت عامة العالم

 ا��اديـــــة الطبعـــــة �ن وأمـــــامي الشـــــ�ر، ي�ت�ـــــ� أن قبـــــل منـــــھ والثالثـــــة الثانيـــــة الطبعتـــــان

 ال��ــ�ة وثمــن الطر�ــق، �ــ� والثالثــون  ثانيــةال الطبعــة ت�ــون  أن يبعــد وال منــھ؛ والثالثــون 

  وســتون  نيــف
ً
  أ��ــم ال فلع�ــ�. . . املصــر�ة بالعملــة قرشــا

ً
 قتــل جر�مــة ع�ــ� بــالتحر�ض غــدا

 والشـــيوخ، الك�ـــول  كتابنـــا ع�ـــ� ا��ـــانقون  أولئـــك) �ســـرار( �ـــذه ع�ـــ� اطلـــع إذا واغتيـــال

  !نا��ون  أل��م

 املـرة، �ـذه �ـ�) آسـيا دخيلـة( سـمبا ثانية تجر�ة ع�� فأقدم النجاح ��ذا املؤلف وسر

 عـن وكتـب �سـيو��ن، العظمـاء وسـائر وفارس وال�ند والص�ن اليابان عظماء ف��ا تناول 

 ال�ــ�اجم �ــذه �ــ� وأجــاد وجــو�رالل، وغانــدي إيــران وشــاه الصــ�ن وقائــد اليابــان إم��اطــور 

 لقيــــھ امــــ الــــرواج مــــن الثــــا�ي كتابــــھ فســــيلقى �ور�يــــ�ن، املشــــ�ور�ن تــــراجم �ــــ� أجــــاد كمــــا
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 وإخـــــوا��م �ســـــيو��ن إقبـــــال قبـــــل و�ور�يـــــون  �مر�كيـــــون  عليـــــھ وســـــيقبل �ول؛ كتابـــــھ

  !عليھ �فر�قي�ن

 ا��ـالت �ـ� فصـولھ مـن نخبـة ع�ـ� اطلعنـا ولكنا املطبعة، من �عد الكتاب يصدر وملا

 كتــب العر�يــة لقــراء عليــھ �طــالع يطيــب مــا �عــض ن��ــص الفصــول  �ــذه ومــن ا��تلفــة،

 شا��شــــاه أو) امللــــوك ملــــك( �عنــــوان ��لــــوي  رضــــا ا��اللــــة صــــاحب إيــــران طــــور إم��ا عــــن

 يحـــــار�ون  الـــــذين الـــــدين رجـــــال مـــــن ا���ـــــالء كفـــــاح �ـــــ� جاللتـــــھ ج�ـــــاد فـــــذكر باإليرانيـــــة،

 القـرآن، ومـن العلـم مـن يج�لـون  بمـا إال ا��قيقة �� يحار�ونھ وما القرآن، باسم �صالح

 �عـد الفار�ـ�� التـار�خ �ـ� حـادث أك�ـ� �ـان ورهظ�ـ إن: وقـال نفسـھ �علـيم �� اج��اده وذكر

 إنقـــاذ �ـــ� الشـــبان مـــن قليلـــة فئـــة فكـــرت حـــ�ن �مـــال قبلـــة �ـــان وإنـــھ خـــان، جنك�ـــ� أيـــام

 إ�ــــ� وتقــــدم ا��نــــد مــــن وخمســــمائة ألفــــ�ن حولــــھ فجمــــع والفســــاد، الفو�ــــ�� مــــن الــــبالد

  .عناء �غ�� عل��ا فاستو�� 1921 سنة ف��اير ش�ر من العشر�ن �� ط�ران

 اململكـــــة �ـــــ� ولـــــ�س الصـــــباح، مـــــن ا��امســـــة �ـــــ� �ســـــ�يقظ الشـــــاه إن املؤلـــــف و�قـــــول 

 إ�ــــ� ل��ضــــور  وال��ــــار الليــــل أوقــــات مــــن وقــــت أي �ــــ� منــــھ دعــــوة و�توقــــع إال كب�ــــ� موظــــف

 فيفخــرون الناصــب العمــل إ�ــ� وزراءه �ســتحث و�ــو دقيقــة، عشــرة خمــس �عــد القصــر

  بإيران و�فخرون بالعمل

 أرضــــ املــــالك أوســــع الشــــاه إن و�قــــال
ً
 أعظــــم يملــــك وأنــــھ �ســــيو�ة، القــــارة أرجــــاء �ــــ� ا

  الفارســية الــبالد �ــ� الســياحة و�جعــل الك�ــ�ى، الفنــادق
ً
 الدولــة ع�ــ� ولــ�س للدولــة، حكــرا

 والـنفط والنقـل ا��ارجيـة، والتجـارة وامل�ـ� والشاي السكر احت�ار �� موارد ل�ا بل ديون 

 الشـــاه و�ـــب وقــد. الداخليـــة تو�صــالحا العامـــة املرافــق ع�ـــ� �ل�ــا وتنفـــق ذلــك، إ�ـــ� ومــا

  .قر�ب ع�د منذ الذ�ب من عنده ما �ل بالده

 مـــــ��م جماعـــــة أن ذلـــــك فمـــــن. الـــــدين رجـــــال مـــــن ا��مقـــــي �عصـــــب الشـــــاه يطيـــــق وال

 شمســــية صــــورة الــــتقط ألنــــھ فقتلــــوه القنصــــ�� الســــك �ــــ� أمر��ــــي موظــــف ع�ــــ� ��مــــوا

. الســالم عليــھ الن�ــ� �ســل مــن أنــھ يــزعم رجــل بقيــادة و�ــانوا الدي�يــة، ا��افــل مــن ��فــل

 ا���ـالء مـن لغ�ـ�ه ع�ـ�ة و�ـان فمـات، بـاملوت، عليـھ ا��كم وصدر بمحاكمتھ الشاه فأمر

  .البالد سمعة إ�� ا��ماقات ��ذه �س�ئون  الذين
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  اململكــة �ســاء فأصــبح ا���ــاب إلغــاء �ــ� تــدرج الشــاه إن وقــال
ً
 وإنــھ ســافرات، جميعــا

. خارجيـة سياسـة وال داخليـة سياسـة �ـ� ممـ�� ألحـد �س�سـلم ال ولكنھ بالغر�ي�ن، يقتدي

 أن وحـــد�ا ال�ولنديـــة للطـــائرات وســـمح و�نجل��يـــة �ملانيـــة الط�ـــ�ان خطـــوط أل�ـــ� وقـــد

  .ش�ر�ن �ل الرخصة تجدد أن ع�� بالده، فوق  تط��

 عـــــن رواه مـــــا �عـــــض ونـــــذكر الشـــــاه،) خصوصـــــيات( إ�ـــــ� ال�اتـــــب بـــــھ أشـــــار مـــــا ونـــــدع

  �ستأ�سـونھ أ��ـم ومـن اناليابــ إم��اطـور  أو) �لـھ ��سـان(
ً
  شــ�ئا

ً
 ح�ــ� �عـ�ش ألنـھ فشـ�ئا

 أن وال يصـوره أن ألحـد يجـوز  وال املـذياع �ـ� يـت�لم فـال املعبـودين، �ر�اب ع�شة الساعة

  قصـره �ــ� و�قـيم الشـعر يـنظم �ــذا مـع وأنـھ بنظـره، يحدجـھ
ً
 الشــعر�ة للمسـابقات مكتبـا

 ا��ــوائز �ــ� �شــ��ك ال �ــان إنو  ف��ــا �م��اطــور  و�شــ��ك ســنة �ــل املنظومــات فيــھ �عــرض

  للسابق�ن املمنوحة

 قـــــد) إيتـــــو( �م�ـــــ� الكب�ـــــ� اليابـــــا�ي السيا�ـــــ�� أن املصـــــادر �عـــــض عـــــن املؤلـــــف ونقـــــل

 ضـر�بھ لـھ فقـال النيابيـة والقواعـد الدسـتور  أمـر �ـ� ل�ـ�ل�ن ز�ارتھ أثناء �سمارك اس�شار

 �افيــــة ب�ـــ�وة لـــكامل اعتصــــام �ـــو الدســـتور�ة اململكــــة لنجـــاح �ول  الشـــرط إن �ســـمارك

 بـ�ن الرا�ـع أو الثالـث �ـو �م��اطـوري الب�ـت مـال رأس إن املؤلـف يقول  �ذا وع��. وافية

  لإلم��اطـــــــور  وإن الـــــــديار، �ـــــــ� �مـــــــوال رؤوس
ً
 الصـــــــناعية �عمـــــــال مـــــــن كث�ـــــــ� �ـــــــ� أســـــــ�ما

 النقـود بحمـل لإلم��اطـور  العـرف يـأذن ال �ذا ومع املالحة، وخطوط ا��ديدية والسكك

  .يقولون  كما

 ألنـھ النفسـية �لغـاز مـن لغـز إنـھ: (فقـال) شيك �اي شيان( الص�ن زعيم عن وكتب

 و�ـول��م أعدائـھ مـن كث�ـ� عـن يصـفح �ذا ومع النظام، �� الصرامة شديد ا��صام لدود

  .التبعات عل��م و�لقي املناصب

 و�ــو أعمالــھ يــؤدي أن و�حــب املســاء، ح�ــ� العمــل ع�ــ� و�ــدأب الفجــر عنــد �ســ�يقظ

  �نــامو  مضـطجع،
ً
 و�ختــار ا��ــا�ي، ع�ــ� لــھ تــدار ال�ــ� �غــا�ي صــوت ع�ــ� ال��ــار أثنــاء قلــيال

 نــــام قـــد أنــــھ ا��ـــاورة ا���ــــرة �ـــ� مرءوســــوه و�علـــم لشــــو���، دي�يـــة أ�شــــودة �غـــا�ي مـــن

  .��شاد ينقطع ساعة
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 ع�ـ� يواظـب يوميـة ولـھ الشـاي، أو الق�ـوة يتعـاطى وقلما ا��مر، �شرب وال يدخن ال

 وقعــت أل��ــا اليوميــة، �ــذه بفضــل مــرة املــوت مــن نجــا إنــھ و�قــال ف��ــا؛ اتاملالحظــ تــدو�ن

 ع�ـــ� قراء��ــا �عــد ا��اصـــة حياتــھ �ــ� الرجــل ل�ـــم فبــدا فقرءو�ــا عليـــھ املعتــدين أيــدي �ــ�

  قتلھ عن فأ��موا السياسية، مغامراتھ ل�م �عرض�ا ال�� غ�� صورة

 وال ا��ــــالء، �ــــ� الغـــداء تنــــاول  أو الــــتالل، فـــوق  �قــــدام ع�ــــ� الســـ�� ا��تــــارة ر�اضـــتھ

 مـــن وشـــعاره القديمـــة، الصـــ�نية الكتـــب �ـــ� يقـــرأ مـــا وأك�ـــ� القـــراءة، غ�ـــ� �ـــ� الفـــراغ يز�ـــ�

  :التالية ا��كمة �ونفشيوس كالم

 أن فعليـــھ أســـرة يحكـــم أن أراد ومـــن. أســـرة يحكـــم أن فعليـــھ أمـــة يحكـــم أن أراد مـــن(

 يخلــص أن فعليــھ عقلــھ يــروض أن أراد ومــن. �دبيـة بالر�اضــة ذلــك قبــل جســمھ يـروض

  )املعرفة �� التوسع فعليھ النيات �� �خالص أراد ومن. حياتھ ومقاصد نياتھ ��

 أنـھ بصـوابھ يقينـھ مـن و�بلـغ. واملثـابرة والصـ�� العنـاد الصي�� الزعيم أخالق ومفتاح

  �نتظار طال ولو موافق�ن نادم�ن الزمن مع إليھ يثو�وا أن أعدائھ من ي�تظر

 الر�ــــــاالت مــــــن وخمســــــ�ن مــــــائت�ن �ســــــاوي  و�ــــــ� الشــــــ�ر، �ــــــ� صــــــي�� الر�ــــــ ألــــــف مرتبــــــھ

 ب�ـــت �ـــو كـــر�م ب�ـــت مـــن فاضـــلة زوجـــة �عاونـــھ امل��ليـــة حياتـــھ �ـــ� ســـعيد و�ـــو. �مر�كيـــة

  )يا�س�ن سون ( �ك�� الص�ن زعيم أستاذه

ا يزال وال  �ـ� يقـام �ثن�ن أيام من يوم �ل صباح ففي. ا��ليل ألستاذه الوفاء �ل وفيَّ

 املوســيقى و�عــزف أعوانــھ، مــن ســتمائة نحــو يحضــره عــام اجتمــاع �ــان حيثمــا معســكره

 
ً
  و�نحنــون  القبعــات و�رفعــون  ا��اضــر�ن، جميــع فيقــف ســالما

ً
 صــورة أمــام راكعــ�ن ثالثــا

 يتلـو كمـا واتئـاد خشـوع �ـ� أسـتاذه وصـية شـيك �اي شيان يتلو ثم يا�س�ن، لسون  كب��ة

 ثال دقــــائق الســـــ�وت ا��اضـــــر�ن �ســـــأل ثـــــم الصــــالة،
ً
 �ســـــتغرق  موعظـــــة بإلقـــــاء �عق��ـــــا ثـــــا

 �عـرض كمـا أسـبوعھ وحسـاب أعمالـھ أستاذه ع�� ف��ا �عرض ذلك، من أك�� أو الساعة

 الســــامعون  و�ظــــل يديــــھ، بــــ�ن مســــؤول �ــــو الــــذي رئ�ســــھ ع�ــــ� �ســــبوع تقر�ــــر املــــرؤوس

 ا��طيــب يــؤذ��م أن �عــد خاشــع�ن ينفضــون  ثــم �جتمــاع، وقــت طــوال واقفــ�ن واملــت�لم

  )تاما�� ب�لمة
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 ب�ــ� الــذي الع�ــد منــذ الصــ�ن أبنــاء اقــدر �ــان ر�مــا شــيك �ــاي شــيان أن املؤلــف و�ــرى 

  قرون بثالثة املسيح قبل ا��ائط فيھ

 ال�نــد أعــالم مــن وغ���مــا وجــو�رالل غانــدي عــن كتبــھ مــا لت��ــيص املقــام ي�ســع وال

  .الكتاب صدور  �عد النافع الطر�ف ت��يص إ�� نرجع فلعلنا �سيو�ة، والقارة
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  !. . .رقم

   

  !ألف ومائتا مليون 

 مــن ��ليــة �ســبانية ا��ــرب �ــ� قتلــوا الــذين عــدد و�ــو ا��ســاب، �ــ� الــرقم �ــو �ــذا

 مـن أقـل ا��نـود مـن القت�ـ� عـدد �ـان بـل. ومـوادع�ن مقـاتل�ن ومـن وأطفال، و�ساء رجال

 أر�ــــاع ثالثــــة بلغــــوا قــــد �ــــؤالء ألن الســــالح؛ يحملــــوا ولــــم يحــــار�وا لــــم الــــذين القت�ــــ� عــــدد

  !املليون 

  أن �نالـك مـا �ل داللة؟ من الرقم �� وماذا!. . . رقم
ً
 مـو�ى اليـوم أصـبحوا كث�ـ�ة ألوفـا

 ألـــــوف أن �عـــــرف أال الزمـــــان؟ قـــــديم مـــــن �ـــــذا ��ســـــان �عـــــرف إال أحيـــــاء بـــــاألمس و�ـــــانوا

  �موات؟ عداد �� فأصبحوا �حياء عداد �� �انوا املالي�ن ومالي�ن �لوف

 ��ظــة �عوقـھ أو القــارئ  نظـر �ســتوقف فيـھ �ــ��ء وأي ا��ديـد؟ لــرقما �ـذا �ــ� فمـاذا

  السطور؟ بقية إتمام عن

  لكن
ً
 ي�سـط أو مأسـاة، حولـھ فيخلق الرمم �ذه من واحد إ�� �عمد الكتاب من �اتبا

  ا��ــوادث خلق��ــا ال�ــ� املأســاة
ً
  إيــاه ير�نــا ا��يــال يتخيــل مــا �ــأفجع عيانــا

ً
 آمــال، لــھ إ�ســانا

 
ً
 وق أطفــال، لــھ وأبــا

ً
  قر�نــة، لــھ ر�نــا

ً
  محبــة، لــھ ومحبــا

ً
 عــراة أطفالــھ ير�نــا ضــغينة لــھ وعــدوا

 
ً
 و�ر�نــا أحضــان و�ـ�ن م�ــاد فــوق  ا��يـاة مــن موضــع�م �ـان وقــد العــراء �ـ� مشــردين جياعـا

  أ�ــدا��ا بــ�ن مــن ��ــة أو عين��ــا مــن نظــرة �انــت ال�ــ� اللعــوب الفتــاة
ً
 حيــاة بــھ تتعلــق أمــال

  أو النـــــاظر، ع��ـــــا �عـــــرض جيفـــــة �ـــــ� فـــــإذا ا��ـــــاطب�ن،
ً
 ع�ـــــ� و�ر�نـــــا الطر�ـــــق ي�تـــــذل�ا �غيـــــا

 و�عينــھ يخفــق، القــارئ  بصــدر فــإذا القلــوب، �ــذه بــ�ن يتمــزق  واحــد إ�ســان قلــب ا��ملــة

  امل�مــــل و�ــــالرقم وج�ــــھ، �ــــ� تضــــيق و�الــــدنيا ا��ــــواطر، فيــــھ تقــــيم و�رأســــھ تــــدمع،
ً
 شــــ�ئا

 
ً
  �بدان منھ وتجفل �بدان لھ تقشعر مرعبا

  !��سان خيال أبلد ما

 �ـــ� فـــأين وإال. ا��يـــال بـــبالدة ��ســـان يم�ـــ� أن �حـــاي�ن �عـــض �ـــ� الـــنعم مـــن �عمـــة

 مـــــن املـــــائت�ن و�الف املليــــون  ذلـــــك وراء مـــــا أو الــــرقم ذلـــــك وراء مـــــا تتخيــــل ال�ـــــ� الــــنفس
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 الصـــدمة تلـــك مـــس ع�ـــ� تقـــوى  ثـــم و�ثقـــال و��ـــوال و�حـــزان و�الم والفواجـــع املآ�ـــ��

  الك�ر�اء؟ من الصاعق التيار مس ع�� تقوى  كما إال

 املاليـ�ن وراء مـن يـرى  ال الـذي املبلـغ ذلـك ا��يـال بـالده تبلـغ أن الـنقم مـن نقمة لك��ا

  إال املقتولة
ً
 مـا �عـض تخيلـوا لـو النـاس ألن الـنقم، شـ�� إ�ـ� تجـر نقمـة ا��ساب من رقما

  طو�ل ع�د منذ لبطلت الفواجع وأثقال ا��روب أ�وال من يتخيلوه أن ي�ب��

 الصـــماء الـــبالدة �ــذه وال الك�ر�ـــاء، تصــعق كمـــا يصــعق الـــذي ا��ــس ذلـــك ال فــالل�م

  ال��ماء بال��يمة �دمي ت��ق ال��

 ملصـــرع يب�ـــي كمـــا مصـــروع�ن يتخـــيل�م مليـــون  ملصـــرع يب�ـــي الـــذي ا��ـــس ذلـــك الل�ـــم

 ل��يـال مـا �علـم ف�ـل ومحبيـھ لذو�ـھ شـقاء من مصابھ �� ما و�علم �عي�يھ يراه واحد فرد

 بالتغذيـة عليـھ نضـن فال مق��ف��ا ع�� والتمرد عل��ا والثورة املصائب مثيلت �� شأن من

  الفراغ؟ وإزجاء البطالة ل�و �سميھ ما عليھ �ستك�� وال

 ا��ـــدود تقلـــب يصـــ�بھ ال وجــد الســـعود، طوالـــع مـــن طــالع لـــھ مخلـــوق ) املـــر�خ( و�أنمــا

 أو معلـــ مـــن العصـــر ذلـــك �ـــ� ي�ـــون  مـــا حســـب ع�ـــ� إليـــھ مســـوق  رزق لـــھ عصـــر �ـــل ففـــي

  تدب�� أو صناعة

 أن أحـــد�م يطيـــق ال ح�ـــ� ا��ـــديث العصـــر �ـــ� خالئق�ـــم لطفـــت قـــد النـــاس أن قيـــل

 كمــــا املمزقــــة �جســــاد �ــــ� املز�قــــة �رواح اخــــتالج و�شــــ�د �وصــــال و�ب�ــــ� البطــــون  يبقـــر

  السن�ن ألوف قبل يصنعون  قبل من �انوا

 الرجـــاء، عـــض� نرجــو أن �ممنـــا ثـــم ال�ــ�يح، مـــن قر�ـــب أو �ــ�يح ولعلـــھ �ـــذا قيــل

 ا��لــوق  لـذلك جديـد بـرزق ا��ــديث العلـم فأقبـل القنـوط، �عــض يقـنط أن املـر�خ و�ـم

  :قال ح�ن املص�� �سوء العالء أبو أنذره الذي ا��رب إلھ: ا��دود

  ولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�خ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وأن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� اتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

     

  النذير؟ أدركھ فما
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 فتـــــك مــــن صــــا�ع �ــــو مـــــا يــــرى  فــــال صــــرعاهو  القاتـــــل بــــ�ن تحــــول  ا��ديثــــة ا��ــــرب ألن

 أن ذلـــك �عــد عليــھ فــال الفضــاء، �ــ� بالنــار وألقـــي ال�ــواء مــ�ن ركــب فــإذا و��شــيم وتمز�ــق

 و�نــدم والب�ــاء، الصــياح و�ســمع والشــقاء، ا��ــراب ل�شــ�د واحــدة �ن��ــة م�انــھ �ــ� يلبــث

 أذنيــھب الصــيحة و�ســمع �عي�يــھ الفجيعــة يــرى  الــذي أمــا أســاء أنــھ ظــن إن أســاء، مــا ع�ــ�

 إ�ــ� لـھ حـافزة لعل�ــا بـل أعـداؤه، بـھ صــنع مـا بأعدائـھ يصـنع أن لــھ بما�عـة الرؤ�ـة فل�سـت

 �ــ� املســغبة عليــھ خيفــت الــذي املــر�خ رزق إ�ــ� ومضــيفة القصــاص، إ�ــ� لــھ ومث�ــ�ة الشــر

 قبــــل بـــا��يوان والرفـــق امل�ذبـــة، و��ســـانية اللطيـــف الشـــعور  عصـــر: ا��ـــديث العصـــر

  !��سان

  !تر�اق سم ول�ل

 أشـباح�ا و�ـ�ن ب�نـھ تحـل لـم ولك��ـا والفر�سـة، القاتـل بـ�ن حالت قد ا��ديثة العلوم

 عينـــھ إ�ـــ� �عيـــد�ا املتحركـــة الصـــور  ف�نالـــك صـــنعھ جرائـــر عنـــھ احتجبـــت فـــإذا وأطياف�ـــا

  .والتعز�ر التبكيت لسان أو النادم ضم�� �أ��ا ناظرة ع�ن �ل وإ��

 تر�ـــاق أنـــھ �ـــ� إن ال��يـــاق ذلـــك ينفـــع أن ع�ـــ�� العلـــوم؟ لســـم تر�ـــاق العلـــوم �ـــ� ف�ـــل

 ولنتــون  قــال كمــا املفقــودة، ا��ــرب صــورة إال املكســو�ة ا��ــرب صــورة مــن أ�شــع فلــ�س

 لـم إن أحـد بالنصـر يفـرح أن ���ات ال�� املعركة �اسب �و. . ولنتون  �و من �علم ونحن

  �ــــــان ألنــــــھ املنصــــــور، لقائــــــد�ا ســــــرور ف��ــــــا يكــــــن
ً
 املنصــــــور�ن ســــــيد نــــــابليون  ع�ــــــ� نصــــــرا

  زوم�نوامل�

 ي�تصـــرون ال الـــذين بالنـــاظر�ن فـــأخلق ال�شـــاعة ��ـــون  أن النصـــر قصـــارى  �ـــان فـــإذا

 يقــــاوموا وأن ��ــــو�ن، �غ�ــــ� مرذولــــة �شــــاعة مــــن ف��ــــا مــــا �ــــل يلمســــوا أن ي��زمــــون  وال ف��ــــا

 الزمـــان �ـــذا حـــروب �ـــ� وصـــرعاه القاتـــل بـــ�ن ا���ـــاب أبطلـــھ مـــا والنفـــور  املقـــت �شـــعور 

  !آفة تر�اق ول�ل

 فمــن العــالج تحســن يــد �عا��ــھ لــم إن شــفاء، مــن فيــھ مــا تفســد آفــة تر�ــاق ل�ــل �عــم

 أن �عـــــــود�م وال ينظرو�ـــــــا أن �عـــــــود�م النـــــــاظر�ن ع�ـــــــ� املعروضـــــــة الصـــــــور  أن لنـــــــا أيـــــــن

  آثم��ا؟ ع�� و�غضبوا يمقتو�ا

  والتقر�ب؟ التمثيل بذلك الرحمة ���ذ وال الضراوة ���ذ أننا لنا أين من
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 الـذي وذلـك التعو�ـد، وطر�قـة التلقـي وطر�قـة ول التنـا طر�قـة ع�ـ� موقوف �لھ �مر

  .والشفاء �فة ب�ن النا�� بال��ياق يقف

 مــا لــھ فوصــفت ســتال�ن الــروس طاغيــة إ�ــ�) فــور�س روز�تــا( الرحالــة �ديبــة تحــدثت

  �عيد من أو قر�ب من ضم��ه تلمس أن وحاولت وال�شر�د ا��اعة صر�� من ش�دت

  إل��ا فالتفت
ً
  كم: سائال

ً
  العظ��؟ ا��رب �� اتم قتيال

  !مالي�ن سبعة: فقال ال��جمان وأسرع

 حضـارة فنب�ـ� نحـن أمـا. معلومـة غايـة لغ�ـ� ذ�بـوا ماليـ�ن سـبعة: يقـول  ستال�ن فعاد

 ســـ�يل �ـــ� يمـــوت أن يضـــ�� فمـــاذا جديـــد، أســـاس ع�ـــ� بأســـر�ا ��ســـانية ونقـــيم جديـــدة

  وال�شر�د؟ با��اعة يموت من ذلك

 فيأخــــذ�م وا��ــــوع بــــالعرى  ال�ــــالك�ن أولئــــك مــــن دواحــــ �ــــل يتخيــــل ســــتال�ن �ــــان لــــو

  يأخــذ�م ولكنــھ. ا��ــواب ذلــك أجــاب ملــا الراو�ــة الفنــان مأخــذ
ً
 ولــ�س ا��ســاب، �ــ� رقمــا

 مـــن ا��اســـب�ن بأيـــدي �مـــم مصـــاير مادامـــت ا��ـــرب تبطـــل ولـــن. عـــذاب وال �عـــيم للـــرقم

  ستال�ن أمثال
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  �ديب رسالة

   

 برجــــھ مــــن ا��كــــيم توفيــــق �ســــتاذ كتــــب 1)ر�ــــلأب 17 يــــوم( صــــدرت ال�ــــ� الرســــالة �ــــ�

 ال و��ــــ� �ــــ��ء عنــــد�ا إنـــھ بــــل ا��ــــد �عــــ�ن �دب إ�ـــ� تنظــــر ال الدولــــة إن: (يقــــول  العـــا��

  )حساب وال لھ وجود

 النظــر عــن وانصــراف�م شــمل�م وتفــرق  �دبـاء بــ�ن النظــام روح ا�عــدام إن: (يقــول  ثـم

  �عنــ��م ومــا مصــا�� مــن جمــيع�م يــر�ط�م فيمــا
ً
 النفــع علــ��م قــّوت قــد مســائل مــن جميعــا

  )الدولة نظر �� وزن وال ل�ا خطر ال فئة وجعل�م و�د�ي املادي

 �ســـأل املع�ــ� �ــذا �ــ� توفيــق �ســتاذ كتــب) أبر�ــل 25 يــوم( صــدرت ال�ــ� الثقافــة و�ــ�

 �لمــا( أور�ــا أدبــاء يصــنعھ مــا و�ــذكر رســال��م؟ حقيقــة ف�مــوا �ــل املعاصــر�ن أدبائنــا عــن

 وا��مـال وا��ـق والعدالـة والفكـر ا��ر�ـة و�ـ� - القـيم �ذه إحدى ع�� ا��طر ر�ح �بت

 و�ـــت�لم ا��الــد الفكـــر معبــد ليـــدخل الزائــل ج�ســـ�تھ رداء مــن أديـــب �ــل يتجـــرد وكيــف -

  )العليا ال�شر�ة قيم عن للدفاع �ع�ش ال�� املتحدة الواحدة ال�يئة تلك باسم

  :مصر �� �دب حال سوء وصف أن �عد يقول  ثم

  �دب وقــــف ذا�ــــ �ــــل أمــــام(
ً
 �ــــ� �دبــــاء �يبــــة وضــــاعت طــــول، وال لــــھ حــــول  ال ذلــــيال

 الرســ�� للتقـدير اسـتحقاقھ �ديـب ع�ـ� ا��كــم ورجـال النـاس وأنكـر وا��تمـع، الدولـة

  وتــــــدعوه الدولــــــة بــــــھ �ع�ــــــ�ف ال�ســــــيط فالعمــــــدة. العــــــام و�ح�ــــــ�ام
ً
 ا��فــــــالت إ�ــــــ� رســــــميا

 ولـن الرسـمي�ن الرجـال نظـر �� مج�ول  ف�و أدبھ ش�ره فم�ما �ديب أما. عمدة باعتباره

  )أديب أنھ ع��). .  قط( يخاطبوه

 ي�ـ� فيمـا عليـھ التعقيـب إ�ـ� ابتعث�� الذي �و املقال�ن �ذين �� ا��كيم �ستاذ كالم

 الــديار �ــ� �دب ومســتقبل والدولــة، �ديــب وشــأن �ديــب، رســالة عــن شــ�� خــواطر مـن

 اع�ـ�اف إ�ـ� محتـاج �دب أن ا��ـق مـن ف�ـل مـال�ج ع�ـ� الشـرقية الـديار �ـ� أو املصر�ة

  بحقوقھ؟ الدولة من
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 اع�ـــ�اف ع�ـــ� �دب شـــأن فيـــھ يتوقـــف الـــذي اليـــوم مـــن بـــا� ألســـتعيذ فـــإن�� أنـــا أمـــا

 �دب ومقـــــاي�س الرجـــــال �ـــــؤالء مقـــــاي�س ألن الدولـــــة ورجـــــال الدولـــــة ومقـــــاي�س الدولـــــة

 القــيم مقــاي�س �ــ� الدولــة �سفمقــاي,  واحــد قيــاس ع�ــ� يلتقيــان ال مف��قــان أو نقيضـان

 القـيم مقـاي�س �ـ� �دب ومقـاي�س واحـدة وت�ـ�ة ع�ـ� وتجـري  وتطـرد تتكرر  ال�� الشا�عة

 ا��اضـــــر عنـــــوان �ـــــ� الدولـــــة مقـــــاي�س,  �يـــــام و�ســـــبق وتتحـــــدد تختلـــــف ال�ـــــ� ا��اصـــــة

 وقـد مرسـوم، باصـطالح تتقيـد ال ال�ـ� ا��ر�ـة عنوان �� �دب ومقاي�س عليھ املصط��

 �ــ� الدولــة مقــاي�س القــديم �صــطالح م��لــھ �ــ� الــزمن مــع ي�ــ�ل  جديــد اصــطالح �إ�ــ ت�ــ�ع

 مقــــــاي�س ا��لــــــوق  �بت�ــــــار مقــــــاي�س �ــــــ� �دب ومقــــــاي�س املطــــــروق، العــــــرف مقــــــاي�س

 تـــارة الدولــة ترفع�ــا أو الدولــة تــدبر�ا أو الدولــة ت�شـــ��ا ال�ــ� �شــياء مقــاي�س �ــ� الدولــة

 للـــدول  عل��ـــا ســـلطان ال ال�ـــ� �شـــياء مقـــاي�س �ـــ� �دب ومقـــاي�س أخـــرى  تـــارة ��ـــا وت�ـــ�ل 

  �رض دول  اتفقت فلو. متفرقات وال مجتمعات
ً
 باألديـب ترتفـع أن اسـتطاعت ملا جميعا

 ممــا واحـد ســطر �ـ� القيمــة �غ�ـ� أن اســتطاعت وال مقامـھ، دون  بــھ ��ـبط أو مقامــھ فـوق 

  ابةالكت تلك إليھ تو�� ال�� ا��واطر من واحدة خاطرة �� وال يكتب،

 �ـــ� �دب رجـــال ومعظـــم الدولـــة رجـــال معظـــم بـــ�ن ا��فـــي العـــداء ذلـــك �ـــان �نـــا ومــن

 ع�ــــ� �ســــلطا��م �شــــعروا أن يحبــــون  الــــدول  رجــــال ألن التخصــــيص ع�ــــ� ا��ــــديث الــــزمن

 حكم�ـم، غ�ـ� حكـم ولـھ بـاألدب فـإذا زمـان، �ـل ع�ـ� بأيـد��م يقبضـوا أن و�ر�دون  الناس

  لألدبــاء يفــتح ا��ــديث بالعصــر وإذا م،ميــدا�� غ�ــ� وميــدان مقياســ�م، غ�ــ� ومقيــاس
ً
 بابــا

 بلغنــا ولــو العصــور  مــن غ�ــ� فيمــا �دبــاء إل��ــا توجــھ ال�ــ� قبلــ��م غ�ــ� وقبلــة أبــوا��م، غ�ــ�

 بأ�ـ�اب وال بأقـدر�م وال بأفضـل�م اع�ـ�ف ملا باألدباء الدولة فيھ �ع��ف الذي اليوم إ��

 يصــعدون  أو و��بطــون  �ياء�ــاك� و�رضــون  ل�ــا يخضــعون  بمــن �ع�ــ�ف ولك��ــا مــ��م، املز�ــة

  رضا�ا أو �غض��ا

  مصــــر �ــــ� ولســــنا
ً
 �ع�ــــ�ف العــــالم �ــــ� دولــــة مــــن فمــــا واملشــــرق، املغــــرب دول  بــــ�ن بــــدعا

  الكتاب أواسط من با��ثالة �ع��ف كما روالن ورومان و�رتراندرسل برناردشو بأمثال

 أو مـع،والتج التفـرق  عـن فمـاذا الـدول، رجـال بـ�ن بـھ املع�ـ�ف وشأنھ �ديب عن �ذا

  �دباء؟ أقدار تقو�م �� ذاك أو �ذا أثر عن
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  �جتماع؟ إ�� حاجة �� �دباء أن أ��يح

 �شــ���ان شــاعر�ن أن �ــ�يح �ـل: �ســأل أن الصــواب ت�يــ�ن إ�ـ� وأقــرب �ــذا مــن أنفـع

 واحـــدة؟ صـــورة رســـم �ـــ� �شـــ���ان مصـــور�ن أن �ـــ�يح و�ـــل واحـــدة؟ قصـــيدة نظـــم �ـــ�

  و�ش��اك؟ التعاون  أعمال نم عمل لبابھ �� �دب أن ��يح و�ل

 إ�ــــ� ��ــــم حاجــــة فــــال منعزلــــون، فرديــــون  أعمــــال�م يخلقــــون  حــــ�ن �دبــــاء أن ا��قيقــــة

 اجتمــــاع أو اتفـــاق مــــن �طـــالق ع�ــــ� ل�ـــم فائـــدة وال و�بــــداع، ا��لـــق ل�ــــم �ســـ�ل محفـــل

 �ـــ� ي�ـــون  وال و�جـــزاء، والســـ�وم ا��صـــص مســـائل �ـــ� ي�ـــون  إنمـــا التعـــاون  أن وا��قيقـــة

 �شـ��ك لـ�س قائمـة ووحـدة �ـ� �ـائن الفنية الفكرة ألن و�حياء والت�و�ن �لقا� مسائل

 فإنمـا �دبـاء، بـ�ن �عـاون  �ـان فـإذا أبـوان الواحـد الولـد �ـ� �شـ��ك لـ�س كما ذ�نان، ف��ا

  ي�ـون  إنمـا �بـاء بـ�ن التعـاون  مثـال ع�� ي�ون 
ً
 ذر�ـا��م، وحمايـة أبنـا��م رعايـة ع�ـ� �عاونـا

 فلــن �دبــاء اجتمــع فــإذا �وقــات نــوادر �ــ� إال التعــاون  �ــذا مثــل إ�ــ� �بــاء يحتــاج وقلمــا

 �ـــــ� �دب دون  يقولـــــون  كمـــــا �دب) ظـــــروف( أو �دب حوا�ـــــ�� إ�ـــــ� إال اجتمـــــاع�م يرجـــــع

 واحـد قـانون  ف�نـاك ا��ـامون  اجتمـع أو واحـد، طـب ف�نـاك �طبـاء اجتمع وإذا صميمھ

 يجتمــع فكيـف واحـد، و�نـاء واحـدة �ندســة ف�نـاك امل�ندسـون  اجتمـع أو واحـد، وقضـاء

 يتكــــرر، ال نمــــوذج مــــ��م أديــــب و�ــــل وامل�ندســــون  وا��ــــامون  �طبــــاء يجتمــــع كمــــا �دبــــاء

  .متفرقات آداب تقابلھ وأدب ا��ا�اة، يقبل ال ونمط

  وإن
ً
  محاميــــا

ً
 أديــــب عــــن كب�ــــ� أديــــب �غ�ــــ� �ــــل ولكــــن قــــدير، محــــام عــــن ليغ�ــــ� قــــديرا

 عـن �ـذا ينـوب لـن. . . كـال الفنـون؟ �ـ� آخـر خـالق نعـ الفنـون  �ـ� خـالق ينوب و�ل كب��؟

 الوجـــھ عـــن عاشــقھ عنـــد ينـــوب ال ا��ميــل الوجـــھ أن كمـــا بــذاك، �ـــذا يخـــتلط ولــن ذاك

  اشــ���ا ولــو ا��ميــل
ً
 عــن غ�ــ� �ــ� أديــب و�ــل وحــده، نمــط أديــب �ــل ا��مــال صــفة �ــ� معــا

  .واللباب �و�را� دون  والظروف ا��وا��� �� أسلفنا كما يتعاونوا أن إال �دباء سائر

  رسالة؟ ألألديب

 و�دايــة و�ــ� لــھ لــ�س ومــن رســالة، الفكــر عــالم �ــ� لــھ ل�ســت مــن باألديــب لــ�س �عــم،

 القـــرائح و�عـــدد �دبـــاء رســـائل اخـــتالف مـــع غاي��ـــا �ـــ� تتفـــق رســـالة �لـــھ لـــألدب �ـــل ولكـــن

  و�راء؟
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  ل�م. �عم
ً
  وا��مال ا��ر�ة رسالة �� واحدة رسالة جميعا

 محاسـن �شـوه ومن الفكر، طالقة يقيد ومن �س�بداد، يخدم من م��م �دب عدو

 �ســتاذ أفيــدري  ا��ر�ــة عقيـدة غ�ــ� عقيــدة إ�ـ� يــدعو مــن �دبيـة لألمانــة وخــائن �شـياء

 منـــھ و�شـــفق دو�امـــل يخشـــاه الـــذي ��ســـانية الثقافـــة خطـــب - رأ�ـــي �ـــ� - �ـــو مـــا توفيـــق

  املستقيم؟ شعور وال والفن والتفك�� الذوق  مص�� ع�� �افة أور�ا كتاب

 الطبـا�ع ع�ـ� غلبـت ال�ـ� ا��سية الفتنة سر - رأ�ي �� - �و ما توفيق �ستاذ أفيدري 

  الرخيص؟ �دب مال�� أو ا��ون  مال�� �� وتمثلت و�ذواق

 �خ�ــ� العصــر �ــ� �مــم مــن كث�ــ� بـ�ن فشــا الــذي) الدكتاتور�ــة( و�ــاء �ــو �ك�ــ� سـر�ا

 الذ�نيــــة القــــوة ع�ــــ� العضــــلية القــــوة �غلــــب إ�ــــ� رجــــعت �انــــت مــــا �ائنــــة الدكتاتور�ــــة ألن

 مشـــ�ئة �غ�ـــ� و�عمـــل تطيـــع ال�ـــ� �لـــة حالـــة إ�ـــ� باإل�ســـان ترجـــع وأل��ـــا النفســـية والقـــوة

  و�الت؟ العضلية القوى  ب�ن والثقافات، املعا�ي تذ�ب وأين تفك�� و�غ��

  �س�بداد؟ بدين ي�شر و�و �دب أمانة �ستحق الذي �ديب وأين

 وال عقــل يبــق ولــم الديمقراطيــة، الشــعوب �ــ� تبــدع وقــرائح تكتــب عقــول  بقيــت ل�ــذا

 أمـــــة �ـــــ� التعطيـــــل �عـــــض و�بـــــداع الكتابـــــة �عطلـــــت فـــــإذا الدكتاتور�ـــــة بـــــالد �ـــــ� قر�حـــــة

 الك�ــــ�ة ان�شــــار و�ــــ� �ســــ�بداد، أحــــوال �شــــبھ ف��ــــا حالــــة مــــن تتعطــــل فإنمــــا ديمقراطيـــة

 أي النــادرة، املز�ـة دون  الكث�ــ� العـدد إ�ـ� بالــذوق  والرجـوع الشـعراء، جم�ــرة بـ�ن العدديـة

  الفردية املز�ة أو ا��ر�ة إ�� ال) العضلية الثورة( إ�� بھ الرجوع

  رسالة أديب ل�ل

 فمـا املسـ�بدين، صـولة ع�ـ� و�نحنـاء ا��ر�ـة بـدين الت�شـ�� �ـ� �افة �دباء ورسالة

 وأخـون ) العضـلية القـوة( عـداوة مـن أشـد �ديـب ألمانـة خيانـة مـن وال لـألدب عـداوة من

  �س�بداد خيانة من
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  ��ساب لقاح أو العقول  لقاح

   

 �قـــاليم �ــ� فأقـــام النمســا إ�ـــ� جــدوده مـــن جــد وانتقـــل الفلمنــك مـــن �صــيلة أســرتھ

 مـن بيونانيـة ألبيھ جده و��� �ا�س��ج آل بخدمة �عده من وأبناؤه �و واتصل البو�يمية

 الـذي الكتـاب مؤلـف �ـو ذلـك اليابـان �سـاء أذ�ى من ابانيةبي أبوه و��� أقر�طش، جز�رة

 ف�ـــــو الكتـــــاب اســـــم أمـــــا )�ـــــال���� �ودي��ـــــوف ر��شـــــارد( ال�ونـــــت واســـــمھ بصـــــدده، نحـــــن

  )��سان حيال �س�بداد ح�ومة(

  فقــــــرأت الكتــــــاب �ــــــذا قــــــرأت
ً
 �قطـــــــار وتقــــــارب الغر�يــــــة، �ف�ــــــار تــــــآلف مــــــن ��بــــــا

  .القرون مئات املا��� مع لتا�غز  ال�� �ساليب واختالط البعيدة،

 �عبــد مــن و�ــ��ء فيــھ، شــك ال اليونــان مــن و�ــ��ء فيــھ، شــك ال اليابــان مــن �ــ��ء �نــا

 مســاواة مــن و�ــ��ء الــبالط، أدب مــن و�ــ��ء البــو�يمي�ن، جمــاح مــن و�ــ��ء الفلمنكيــ�ن،

  خيوط�ــا مــن خلــيط �ــل �ســتخرج أن وال تفرز�ــا أن �ســتطيع ال ولكنــك ا��ر�ــة،
ً
 مســتقال

  .شباك�ا سائر عن

  �جنــــاس �ــــذه مــــن جــــ�س ل�ــــل تحــــس انــــك �ســــتطيعھ مــــا و�ــــل
ً
 �ف�ــــار مــــزج �ــــ� أثــــرا

 وحــده اليابــا�ي أن �كيــد ا��ــزم تجــزم وقــد. الكتابيــة ا��ليــة وت�ســيق �لفــاظ وصــياغة

 ورجـــل والفلمن�ـــي والبـــو�ي�� اليونـــا�ي وكـــذلك �ســـلوب، �ـــذا ع�ـــ� الكتـــاب يصـــنف لـــن

اب الـــبالط  ذ�ـــن �ـــ� اتصـــلوا كمـــا والثقافـــات باأل�ســـاب لوااتصـــ إذا ولكـــ��م �فـــاق، وجـــوَّ

  .الكتاب �ذا مثل وثقاف��م أذ�ا��م تالقح من نتج املصنف �ذا

  خذ
ً
  :ال�لمات �ذه مثال

  هللا، صنع من ��سان(

  .��سان صنع من وا���ومة

  بوسيلة، ول�س غاية ��سان

  .�غاية ول�ست وسيلة وا���ومة
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 ف�لمـا. ��سـانية ا��الئـق مـن ف��ـا ملن �دمةا� من تؤديھ ما قيمة �� ا���ومة قيمة

 التعطيــل م��ــا بــدر وحيثمــا حســنة، ف�ــ� والكمــال التمــام ع�ــ� وعاونتــھ ��ســان خــدمت

  والسوء الشر ف�نالك وكمالھ لتمامھ

  ل�ست ا���ومة
ً
  ش�ئا

ً
  وال حيا

ً
  جسدا

ً
  وال حيا

ً
؛ عضوا

ً
 مجعولـة أداة أو آلـة ولك��ـا حيـا

 أداتـــھ وا���ومــة �ـــ�، مخلــوق  ��ســـان و�خــتالل و�ـــ��للف صــراعھ �ـــ� ��ســان ��دمــة

  ا���ومـة ل�ســت إذ لإلضـرار أو وللنفــع للشـر، أو ل���ـ�
ً
  �ائنـا

ً
 تر�ــد �ـذا مــع ولك��ـا إ�ســانيا

  إ�سان من أك�� ت�ون  أن

  �� ل�ست
ً
  تصبح إذن ف�� إل�ا

ً
  صنما

  العبادة منھ وتطلب ��سان يصنع�ا

 هللا بــــ�ن الوســــاطة م�ــــان لنفســــ�ا تخــــذفت طور�ــــا �عــــدو ��ســــانية املصــــنوعة و�ــــذه

  !و��سان

 ا��ادمــــــة و�ــــــذه. . . حيــــــة عضــــــو�ة مخلوقـــــة نفســــــ�ا تحســــــب املصــــــطنعة �لــــــة �ـــــذه

  !السيادة ز�و �� ��سان ب�� أمام تتخايل التا�عة

 انقـالب عصـر ألنـھ الـدنيا؛ ��ـا مـرت ال�ـ� �نقـالب عصور  أخطر �� اليوم لنع�ش إننا

  !سان�� ب�� نوع ع�� ا���ومة

 تأليـــــــھ عصــــــر ألنــــــھ �صــــــنام؛ عبــــــادة عصــــــور  مــــــن ع�ــــــدنا مــــــا أســــــوأ �ــــــ� لنعــــــ�ش إننــــــا

  )ا���ومات

 ع�ــــ� الكــــالم مســــ��ل �ــــ� منــــھ جــــاء مــــا النفــــ�س الكتــــاب �ــــذا خــــواطر مــــن آخــــر ومثــــل

  :يقول  حيث النيابية والنظم الديمقراطية

  م�شودة وغاية أع�� مثل ا��ر�ة(

  وقاعدة مبدأ الديمقراطية

  طر�ق أو وسيلة �و ال��ملا�ي النظام

  مر�ج �شو�ش إ�� يؤدي املعا�ي �ذه ب�ن وا��لط
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 �عــــض الديمقراطيــــة ع�ــــ� �عتمــــد دســــتور�ا ولكــــن برملــــا�ي؛ نظــــام ول�ــــا حــــرة فــــإنجل��ا

 خـــــالف بــــال الديمقراطيــــة مــــن ل�ســــت الوراثيـــــة والتقاليــــد �ع�ــــ� ا��لــــس ألن �عتمــــاد؛

 �مـــة ســـيادة ع�ـــ� قـــائم دســـتور  ��ـــام ل�ـــل �ـــان وإن بحـــرة ل�ســـت وإيطاليـــا وأملانيـــا وروســيا

 املتحــدة والواليــات الديمقراطيــة أصــول  تق�ــ�� كمــا ا���ومــة واليــة �ــ� الك�ــ�ة مبــدأ وع�ــ�

 ا���ومــــة �انــــت مــــذ النيــــا�ي الوضــــع غ�ــــ� ع�ــــ� ولك��مــــا وديمقراطيتــــان حرتــــان وسو�ســــرا

 ل�ســـت ولك��ـــا برملـــا�ي نظـــام ل�ـــا واليابـــان م��ـــا ال��ملانيـــة الثقـــة بـــان��اع إال �ســـقط ال ف��مـــا

. �م��اطــور  ســلطان ع�ــ� بــل �مــة ســلطان ع�ــ� يؤســس لــم دســتور�ا ألن بالديمقراطيــة،

 ا��تمـــل ومـــن ال��ملانيـــة ا���ومـــة معـــھ �شـــرك أن باختيـــاره يقبـــل - �م��اطـــور  أي - و�ـــو

 
ً
 كمـــــا م�ســـــامحة، قلـــــة أيـــــدي ع�ـــــ� �فـــــراد حقـــــوق  تح�ـــــ�م حـــــرة ح�ومـــــة تتصـــــور  أن جـــــدا

  ا��ر�ــات يـدتق متعســفة ح�ومــة تتصـور 
ً
 �ســ�بداد �عقائــد تـدين ك�ــ�ة أيــدي ع�ـ� جميعــا

 باإل�ســـــان اليقـــــ�ن بطـــــل وحيثمـــــا. الدســـــات�� نصـــــوص مـــــن وأقـــــوم أ�ـــــم املوحيـــــة فـــــالروح

  يكــن لــم �فــراد بحقــوق  و�عتــداد
ً
 �ســ�بداد؛ إ�ــ� العــام �نتخــاب بنــا يف�ــ�� أن ��يبــا

  )متماثالن قر�نان ولك��ما بالنقيض�ن، ل�سا السيا��� واملشعوذ املس�بد ألن

 التعر�فـات و�ـذه القضـايا و�ـذه الـدقائق ��ـذه حافـل الكتـاب فصـول  من فصل و�ل

.  

  ا��ركة �� اليابا�ي وخفة الت�سيق �� اليابا�ي أناقة شك وال �نا

  املنطقية وا��دود الفلسفية املعا�ي بواطن إ�� اليونا�ي نفاذ شك وال و�نا

  و�سرار العبادة بصبغة �قائقا� صبغ إ�� الفلمن�ي جنوح شك وال و�نا

  ا��ديث ��سان وثقافة البالطي، الرجل وكياسة البو�ي��، طالقة شك وال و�نا

 لــو و�داء املــن�� اخــتالف �ــ� �شــك ال كمــا ا��صــال �ــذه مــن خصــلة �ــ� �شــك ال انــك

  ال�اتــــــب �ــــــان
ً
  أو يابانيــــــا

ً
  أو يونانيــــــا

ً
  أو فلمنكيــــــا

ً
 ســــــاللتھ عــــــدا بمــــــا مخــــــتلط غ�ــــــ� بو�يميــــــا

  والثقافات السالالت من قافتھوث

  ذاك؟ وأين �ذا أين ولكن

  التفك��؟ ذلك ي�ت�� وأين التفك�� �ذا ي�تدئ أين
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 أن وأدائــھ الكتــاب مــن�� �ــ� يظ�ــر أن العناصــر تلــك مــن عنصــر منــع إ�ــ� وســيلتك ومــا

  إمتاعھ؟ إ�� حاجة بك �انت

  زدياده؟ا إ�� حاجة بك �انت أن العناصر تلك من عنصر ز�ادة إ�� وسيلتك وما

 مـــن معمـــل �ـــ� أن�ـــ� إ�ـــ�َّ  خيـــل ح�ـــ� القـــراءة أثنـــاء املع�ـــ� �ـــذا إ�ـــ� التوجـــھ شـــغل�� لقـــد

 أن�ـــ� إ�ــ� خيــل أو والتفر�ــق وا��مـــع واملــزج ا��لــط �ــ� براع��ـــا فيــھ أرقــب الطبيعــة معامــل

 و�عقـاب �حقـاب �سـيج خشباتھ ع�� القدير الالعب ي�ناول  الكب�� التار�خ مسرح أمام

 تضـبطھ ال السـرعة مـن نمـط ع�ـ� خيوط�ا ب�ن و�وا�� بي��ا فيداخل نالسن� ألوف منذ

 حيـث �نـاك �ـو فـإذا الن�يجـة إ�ـ� ي�ت�ـ� ح�ن �لھ تضبطھ ولكنك واحد، م�ان �� �عينك

 �لمـــات مـــن �لمـــة ورب ال�ســـيج مجمـــل �ـــ� انفصـــالھ أيـــن ومـــن اتصـــالھ أيـــن مـــن تـــدري  ال

 و�لمـة البـو�يمي�ن، �شـعاب صـالات ل�ـا أخـرى  و�لمـة اليابـان، بجزائـر اتصال ل�ا الكتاب

 ألمتــع �ـذا إ�ـ� النظـر ان الشــمال أق�ـ�� مـن أو املغـرب أق�ـ�� مــن جـاءت قـد ل�ـا مجـاورة

 الــذ�ن �ــ� يجــول  ثــم بم�ــان املتعــة مــن حقائقــھ �انــت وإن الكتــاب، حقــائق �ــ� النظــر مــن

  .الطباع تحس�ن �� أو العقول  تحس�ن �� ال��يب اللقاح �ذا فضل �و آخر خاطر

 املشـــــرق  �ـــــ� �جنـــــاس جميـــــع �عـــــم �م�ـــــ�اج ك�ـــــذا بـــــام��اج) ��ســـــانية( د�ســـــتفي �ـــــل

  و�راء؟ املذا�ب وجميع الثقافات جميع و�عم واملغرب،

 �صـول  بصـفاء مع�ـا ونحـتفظ ��ـا نحـتفظ الكث�ـ�ة القـيم من واحدة قيمة �� �ل أو

 �ـ� طو�ـل تحضـ�� �عـد ��ـا واسـتقلت ورث��ـا مز�ـة من ساللة �ل �� وما السالالت، واف��اق

  التار�خ؟ معمل

 و�لـــوان ���ـــام مختلـــف مـــن �ز�ـــار مولـــدو يصـــنعھ مـــا الصـــدد �ـــذا �ـــ� يحضـــر�ي

 ف��ـــا شـــك ال فائـــدة النبــات عـــالم ف�ســـتفيد الســـوداء الــوردة ين�تـــوا أن يـــروق�م و�صــول 

 ال النبـــات عـــالم وع�ـــ� الـــورد ع�ـــ� يج�ـــ� ولكنـــھ الـــورود ألـــوان إ�ـــ� اللـــون  ذلـــك أضـــيف إذا

 يولـــد الــذي والـــورد �بــيض والــورد �حمـــر الــورد يـــزول ح�ــ� تجار�بــھ �ـــ� مــادىت إذا مــراء

  .وت���ن تخليط �غ�� مختلفات ألوان ع��
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 املزايــــــا متعــــــددو العناصــــــر مختلفــــــو و�ــــــم التــــــآلف يتعلمــــــوا أن ��ســــــان لب�ــــــ� وخ�ــــــ�

 واحـــد لـــون  و�ـــم يتـــآلفوا أن مـــن ال��ـــ�ن والعنصـــر القـــح العنصـــر فضـــائل بـــ�ن جـــامعون 

  .�ختالف قليل ايااملز  فق��

 غ�ــ� مــن شــ�� بأنمــاط ��ســا�ي الفكــر يظفــر لــو وأتم�ــ� اللقــاح �ــذا أحمــد أن�ــ� ع�ــ�

  .القبيل ذلك من النمط بذلك ظفرنا كما القبيل �ذا
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  !ترابھ وال

   

 اليــــوم مـــن بـــا� أســــتعيذ أن�ـــ� �1ديـــب رســــالة عـــن أســـبوع�ن منــــذ كت�ـــت فيمـــا قلـــت

 أقـــدار ع�ـــ� الدولـــة ســـيطرة ألن الدولـــة، مقـــاي�س ع�ـــ� �دبـــاء أقـــدار فيـــھ تتوقـــف الـــذي

  الشــــا�ع للعـــــرف ��ســــا�ي الفكــــر إخضـــــاع معنا�ــــا �دبــــاء
ً
 ال�ـــــوى  إ��ــــاف إليـــــھ مضــــافا

  لألديب وال للفكر خ�� �خضاع �ذا وراء من ول�س وا��اباة،

 ع�ـــــ� تجـــــري  الوظـــــائف ألن الدولـــــة، أعمـــــال أخـــــص مـــــن املـــــوظف�ن أعمـــــال تقـــــو�م إن

 الخـــــتالف وال لإلغـــــراق وال للتعمـــــق مجـــــال ف��ـــــا ولـــــ�س محـــــدود، نطـــــاق �ـــــ� معلـــــوم قيـــــاس

  والشروح املذا�ب

  عشــر�ن ف�ــ�ى  املــوظف�ن محاســبة �ــ� �نصــاف عــن نبحــث �ــذا ومــع
ً
 لإل��ـــاف مــثال

 ا��ــــــق ا��ــــــزاء أمثلــــــة مــــــن واحــــــد مثــــــل جانــــــب إ�ــــــ� التقــــــدير وســــــوء وال�ســــــيان. و��مــــــال

  املستقيم والقسطاس

 مـــن ا��ديـــد �ـــ� ا��ـــال ت�ـــون  وكيـــف و�دبـــاء؟ �دب تقـــو�م �ـــ� ا��ـــال ت�ـــون  فكيـــف

 التجديـــــد حســــاب ف��ـــــا يحســــب لــــم إن �دبيـــــة املقــــاي�س �ــــ� خ�ـــــ� وال �دبيــــة، املقــــاي�س

 وال املســتقل، والعمــل املســتقل وا��لــق املســتقل الــرأي �ــ� ا��ــال ت�ــون  وكيــف و�بــداع؟

  �عمال؟و  و�خالق �راء �� استقالل ل�م يكن لم إن �دباء �� خ��

 مقــاي�س ع�ــ� الدولــة �ســليط مــن بــا� اســتعذت يــوم بالبدا�ــة تحــدثت أن�ــ� أحســب

 يتمـرغ أن عليـھ وجـب فيھ امل��ي  فاتھ من( الذي البلد �� ولكننا,املفكر�ن وأقدار التفك��

 وأن و�مــال، �طمـاع أ�ــ�اب مـن كث�ــ� ع�ـ� املقـال ذلــك يثقـل أن ��ــب فـال ،. . .)ب��ابـھ

  ي�ونــــــوا أن إال إ�ــــــ� كتبــــــوا الــــــذين و�عــــــض ال�ــــــ�ف �ــــــ� كتبــــــوا الــــــذين �عــــــض يــــــأ�ى
ً
 كتابــــــا

  ال��اب شابھ وما ال��اب من أقل فال أم��ي�ن ي�ونوا لم فإن). . . أم��ي�ن(
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 أو قبـل مـن أصـا��ا مـا ع�ـ� تـدوم لن مصر �� الدولة مقاي�س إن يقول  من إ�� و�كتب

 التقــــو�م حســــن وم�ــــ� التقــــو�م، بحســــن كفيلــــة الغــــد �ــــ� ف�ــــ� العيــــوب، مــــن �ن يصــــي��ا

  القديم؟ ا��ور  من ا��ذر �ذا فلماذا

  معـــھ وأقـــرأ �ـــذا أقـــرأ أن املصـــادفة و�شـــاء
ً
  فصـــال

ً
 �ـــ�) ا��الـــدين �ر�عـــ�ن( عـــن مســـ�با

  فر�ســــا
ً
 بالمــــي ��ــــ�ي  الفر��ــــ�� ال�اتــــب عــــن) ال�ــــ� العصــــر( �نجل��يــــة ا��لــــة �ــــ� منقــــوال

 أعضــــائھ، مــــن ا��الــــدين �ن�ر�عــــ اختيــــار وأســــاليب املشــــ�ور  فر�ســــا مجمــــع فيــــھ ي�نــــاول 

 و�غضــاء ال��ــ�يع إ�ــ� ف��ــا ا��اجــة فــرط ع�ــ� بالدنــا �ــ� تكرار�ــا نتم�ــ� ال حــال �ــ� فــإذا

  .العيوب �عض عن

 مــــن ا��مــــع اســــت�نا�م الــــذين أســــماء �عــــرف أن ا��الــــة �ــــذه ت��ــــيص مــــن وحســــبك

 شــن�يھ، �ــھوأندر  وم��ابــو، وديــدرو، وروســو، مــولي��،: أمثــال و�يــ��م النــا���ن �دبــاء زمــرة

 أن وســــعنا و�ــــ�, ومالرميــــھ وفــــرل�ن، وم�شــــليھ، و�ــــودل��، وجو��يــــھ، وفلــــو���، وســــ�ندال،

 ومو�اســـــان وزوال، و�لبـــــاخ، و�ومارشـــــيھ، و�اســـــ�ال ومـــــال��ا�ش، دي�ـــــارت، إلـــــ��م نضـــــيف

 �ـ� �د�ـي ا��مـع �عـرف�م ولـم بأسـره العالم عرف�م الذين الطبقة �ذه أدباء من وغ���م

  !بالد�م

 أن �عــــد �ــــؤالء، وأشــــباه �ــــؤالء أســــماء �عــــرف أن ا��الــــة تلــــك ��ــــيصت مــــن حســــبك

 أغ�ــــ� فمــــاذا ر�شــــيليھ، ال�اردينــــال ع�ــــد �ــــ� ا��مــــع ذلــــك �شــــأة ع�ــــ� قــــرون ثالثــــة مضــــت

  و�قالم؟ والقرائح العقول  ذوي  إنصاف بھ الدولة واع��اف ا��مع وجود

 وأنـــاتول  ور�نـــان، والفـــونت�ن فـــولت��، بأقــدار اع��فـــوا قـــد ا��الـــدين أ�ـــ�ابنا إن �عــم

  . . .العاملية و�داب الفر�سية �داب ��م تفتخر طراز�م من وأناس فرا�س،

 أن �عــد إال ��ــم �ع��فــوا لــم إ��ــم �فــذاذ؟ �قطــاب أولئــك بأقــدار اع��فــوا م�ــ� ولكــن

 والشـــرقية، الغر�يـــة �قطـــار �ـــ� ذكـــر�م وشـــاع يقولـــون، كمـــا) الشـــارع رجـــل( ��ـــم اع�ـــ�ف

  املواز�ن وت��يح القيم تقو�م �� ا��الدين غ�� ع�� فضل ل��الدين يكن فلم

 وت��ـــ�� ج�لـــت مـــن تج�ــل فرا�ســـ�� ��اديميـــة منـــوال ع�ــ� الدولـــة مجـــامع �انـــت فــإذا

 ل�ـم مشـ�ود �ـم فـإذا بالفضل ل�م ش�دت من إ�� ننظر ثم أنكرت، من وتنكر �س�ت من

 القــــرائح أ�ــــ�اب وأغ�ــــ� ��ســــان ب�ــــ� أغ�ــــ� فمــــا عتبا��ــــا، إ�ــــ� يصــــلوا أن قبــــل بفضــــل�م
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 بــھ نكتفـي وأن) �صــل( إ�ـ� نرجـع أن أوالنــا ومـا! امل�ــ�ان وذلـك املقيـاس ذلــك عـن و�ذ�ـان

 مــــن ا��الــــدين رأي �ــــو بــــھ الالحــــق والتبــــع القــــراء رأي �ــــو �صــــل �ــــان إذا ماعــــداه، دون 

  !�جالء �عضاء أولئك

 أ�ـ�اب ع�ـ� لـةالدو  توزع�ـا ال�ـ� ا��ـوائز �سـتفيدون  والشعراء الكتاب إن يقال قد

  عام �ل �� البارعة والطرائف ا��ديدة �ثار

 �ديـب إن قيـل وقـد. ا��ديـد يقرءون  ال ا��الدين �عضاء أن فلنعلم �ذا قيل فإن

 فســمع والشــ�ادة ال��كيــة منــھ ليطلــب �ــوالر رو�يــھ) ا��الــد( زار في�ــ� دي ألفر�ــد املشـ�ور 

  منـــھ
ً
  تقـــرأ ملـــ �اتــــب ع�ـــ� تحكـــم كيــــف: فســـألھ ���بـــھ، لــــم رأيـــا

ً
  ســــطرا

ً
! كتبــــھ مـــن واحـــدا

  أقرأ لم إن��! صاح�� يا: جوابھ عن راض و�و ا��الد فأجابھ
ً
. سـنة ثالثـ�ن منذ قط ش�ئا

  �قدم�ن مراجعة إ�� �عود أن عمري  �� �ان من وحسب
ً
  )ح�ن �عد حينا

  )سيدي؟ يا ا��مع �� رأيك تبدي كيف إذن: (في�� دي قال

 وال �نــــاك إ�ــــ� أذ�ــــب إن�ــــ�. شــــأ�ي مــــن �ــــذا ي؟رأ�ــــ أبــــدي كيــــف: (مت��بــــا ا��الــــد قـــال

  .) أبديھ ولكن�� رأ�ي، إبداء �� طر�ق�� عن أخ��ك أن �عني��

 ال�ـــ� �وليـــھ لـــو�س الشـــاعرة إن: عليـــھ والع�ـــدة إليـــھ أشـــرنا الـــذي املقـــال �اتـــب وقـــال

 والشــعراء الكتــاب مــن كث�ــ� ع�ــ� بالســعادة وأ�عمــت الثالثــة �م��اطور�ــة ع�ــد �ــ� عاشــت

 يومـــــ تــــذكرت
ً
 تلـــــك عل��ـــــا تضـــــيع أن �شـــــأ ولـــــم ا��مـــــع ��ـــــائزة قصـــــيد��ا تحضـــــر لـــــم أ��ـــــا ا

 فمــا ��م�ــا، إل��مــا أفضــت ح�ــ� زائــر�ن و�و�ليــھ فلــو��� إل��ــا دخــل أن إال �ــو فمــا ا��ــائزة،

 و�نــــاك �نــــا مــــن الســــطور  مئــــات م��ــــا ونقــــال المــــرت�ن دواو�ــــن فتحــــا أن ع�ــــ� ا��ب�ثـــان زاد

 ا��كمــ�ن إ�ــ� القصــيدة وأرســال والصــياغة، كا��بــ حســن يقتضــيھ مــا ع�ــ� بي��ــا ووصــال

  !�عضاء و��نئة والثناء با��زاء فظفرت

 تــودع ال�ــ� �مــوال وتحســب املعيــار ��ــذا تــوزع ال�ــ� ا��ــوائز �ــذه مقــادير تحســب ثــم

 ا��ضــــم ذلــــك مــــن صــــغ�� جــــدول  �ــــ� فــــإذا املــــوقر، ا��مــــع باســــم الســــتغالل�ا املصــــارف

  !عليھ �نا نرو�ھ فيما �ل�ا والع�دة �ديب، ال�اتب ذلك ع�دة ع�� الغز�ر
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 املعــــاجم خ�ـــ�ة مـــن �عـــد ال فم��ـــم إ�شـــائھ منـــذ ل�ـــا تصـــدى ال�ـــ� ا��مـــع أعمـــال أمـــا

 وإ�ـــ� وتأليفـــھ، تنقيحـــھ فيعـــاد طبعـــھ مـــن فـــرغ �لمـــا نقصـــھ و�بـــدو عنـــھ �ســـتغناء �ســـ�ل

 ھبـ بـدءوا والصـرفية، النحو�ـة باألخطـاء م�ـ�ون  أنـھ �و�ـ� مز�تـھ أجروميـة كتاب جانبھ

  )1932( سنوات بضع منذ إال منھ يفرغوا ولم عشر السا�ع القرن  ��

 منـذ �ول  ا��ـزء فصدر) تار��� قاموس( إصدار �� إ�شائھ يوم ا��مع إ�� ع�د وقد

  1865 سنة
ً
 �ـذا ع�ـ� ا��مع وس�تمھ سنة، ثالث�ن �عد الثا�ي ا��زء وصدر ب�لمة من��يا

  امليالد �عد 4855 سنة حوا�� القياس

 ينـدب ال�ـ� وا���وميـة ا����يـة وا��ماعـات الشـر�ات �� يجري  ما يذكر لقارئ ا ولعل

 أو الســـر �اتـــب ��ـــا �ســـ�بد أن عل��ـــا الغالـــب الشـــأن فـــإن). عـــام وكيـــل( أو) ســـر �اتـــب( ل�ـــا

  �شاء ما إال ملكھ �� يقع فال ح�ن �عد العام الوكيل

 وال ي��مــــون  فــــال ا��الــــدين �ر�عــــ�ن ع�ــــ� �غلــــب ال�ــــ� �عي��ــــا �ــــ� الغالبــــة العــــادة ف�ــــذه

 يحكــم( ال�اتـب �ــذا إن: بيـف ســان قـال ح�ـ�. . . ا��تــار �ـات��م مــن بمشـ�ئة إال ينقضـون 

  واحد وقت ��) و���
ً
  !الدستور��ن للملوك خالفا

 ألســـــــنة ع�ـــــــ� شـــــــا�عة أ��ـــــــا و�علمـــــــون  ا��الـــــــدون  �عضـــــــاء �علم�ـــــــا امل�ـــــــازل  �ـــــــذه �ـــــــل

 ن�ــون  حــ�ن السـاخر�ن �ــ�ر�ة نحـن: (فونت�نــل بلسـان �ــازل�ن يجيبـون  ولكــ��م الكث�ـ�ين،

  !. .)وثالث�ن �سعة أصبحنا �لما مقدسون  معبودون  ولكننا أر�ع�ن،

 مــــــــ��م، واحــــــــد مــــــــات �لمــــــــا علــــــــ��م و��نــــــــون  يتملقــــــــو��م املر�ــــــــ��ن أن الشــــــــاعر ير�ــــــــد

 �عـــد ولكـــ��م الفـــارغ، الكر�ـــ�� ع�ـــ� ي��احمـــون  الطـــامعون  وراح وثالثـــ�ن �ســـعة فأصـــبحوا

 ا��لــــود يقــــف ملـــاذا نــــدري  وال املقـــدور، العــــدد تمــــام بلغـــوا �لمــــا الســـاخر�ن �ــــ�ر�ة �ـــذا

  !!أر�ع�ن الرقم عند وا��الدون 

 حـــذف �عـــد منـــھ قر�ـــب نمـــط ع�ـــ� أو الـــنمط �ـــذا ع�ـــ� جميع�ـــا) الرســـمية( فا��ـــامع

  !التار�خية ا��قائق تبديل ع�� تقوى  ال ال�� الف�ا�ية املبالغة

 تنصـف وال تجـدي ال ف�ـ� انبوغ�ـ إبان �� �قذار لعرفان أر�دت إذا أ��ا �ذا وفحوى 

 امل��بـــون  و�فـــرغ ���ـــاب مـــن القـــارئون  يفـــرغ أن �عـــد الصـــفوف وراء متخلفـــة تـــزال وال
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 وال املســـتحق �غيـــث ال ف�ـــ� واملعونـــة املـــدد إ�ـــ� املفتقـــر�ن إلغاثـــة أر�ـــدت وإذا التنو�ـــھ مـــن

 والســ�وم �قســاط وأ�ــ�اب التجــار يثمر�ــا كمــا وتثم���ــا �مــوال اســتغالل عــن تتــورع

 وال املطلــوب الوجــھ ع�ــ� تنجـزه ال ف�ــ� و�دب اللغــة أعمــال مـن عمــل إلنجــاز أر�ـدت إذاو 

  املعقول  الوقت ��

 تجنيــھ ومــا الكبــار، أقــدار مــن الصــغار توليــھ بمــا تنفــع وال تضــ�� أ��ــا ذلــك �عــد و�بقــى

 فــــال. . . وترابــــھ) امل�ــــ�ي ( عشــــاق يــــا هللا يفــــتح.  و�ن�ــــار الغضاضــــة مــــن الكبــــار أقــــدار ع�ـــ�

 أفضـل ترابـھ وال �دبـاء، إنصـاف �ـ� القـراء جم�ـرة وال الفر��ـ�� ا��مـع مـن أفضل ��ي امل

  !�لباب أو�� عند ال��اب، من
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  مو��� عن فرو�د كتاب

   

 ال�لــيم مو�ــ�� أصــل عــن فرو�ـد العالمــة كتــاب إ�ــ� أسـابيع منــذ ال��قيــة �نبــاء أشـارت

 �ـو كمـا فرو�ـد والعالمـة. جل��يـة�ن باللغـة الصـدور  وشـك ع�� يومئذ و�ان السالم عليھ

 أوائـل عنـد فيـھ بالكتابـة بـدأ النف�ـ��، التحليـل علم �� العاملي�ن �ساتذة أستاذ معروف

 تــــارة ومعارضــــيھ ومر�ديــــھ أتباعــــھ مــــذا�ب فيــــھ مذ�بــــھ ع�ــــ� تفرعــــت ثــــم ا��اضــــر القــــرن 

  والتفنيد باملناقضة وتارة والتنقيح، بالتعديل وتارة والتأييد، بالتوسع

 مـــــن عارضـــــة و�ـــــل ا��الئـــــق مـــــن خليقـــــة ب�ـــــل الرجـــــوع �ـــــ� إيـــــاه مخالفتنـــــا �ـــــ�ع ونحـــــن

 إ�ـ� يضـيفون  ممـن مر�ديـھ �عض آلراء إيثارنا وع�� ا���سية، الغر�زة إ�� النفس عوارض

 و�داب الفنـون  إ�ـ� نظرتـھ �ـ� ممـا وع�ـ� ال��صـية، امتداد إ�� ال��وع ا���سية الغر�زة

 مـن قيمـة ذخ�ـ�ة ��سـان معـارف إ�ـ� ضـافأ قد الرجل أن �عتقد وا��فاف، الضيق من

  تـــزال وال ســـدى تضــيع ال ال�ـــ� والتوج��ـــات التحقيقــات
ً
 ع�ـــ� و�تقـــان للت�ـــ�يح موضــعا

  �يام �عاقب

 الفــــــــروض أ��و�ــــــــة �ــــــــو فــــــــإذا باإلنجل��يــــــــة ال�لــــــــيم مو�ــــــــ�� عــــــــن كتابــــــــھ صــــــــدر وقــــــــد

 عليـھ تعـذرامل مـن �ـان إذ والتخمينـات؛ التلفيقـات أ��و�ـة �و باع��افھ أو و�حتماالت،

 الفــــروض ع�ــــ� فأعتمــــد �ستقصــــاء، �ــــ� العلــــم أســــاليب أو التــــار�خ حقــــائق إ�ــــ� يرجـــع أن

  الفروض غ�� ���ء ع�� �عتمد ال إنھ العبارة بصر�ح وقال

 مـــا يحـــاول  و�ـــو إســـرائيل ب�ـــ� مـــن مؤلفـــھ أن الكتـــاب �ـــ� ���ـــب ال��ـــب �ـــان ور�مـــا

  إسرائيل إ�� ال مصر إ�� السالم عليھ مو��� ب�سب للرجوع يحاول 

 وممـن عنـھ �جانـب مـن الغضـب قبـل قومـھ أبناء من للغضب الرجل اس��دف ول�ذا

 الع��يـــة اللغتـــ�ن مـــن وم�شـــأه �ســـم ع�ـــ� قـــائم �ول  ظنـــھ و�عتقـــاد الـــرأي �ـــ� يخالفونـــھ

  القديمة واملصر�ة
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ــْل  بمع�ــ� الع��يــة) مو�ــ��( مــن مــأخوذة مو�ــ�� أن يزعمــون  الع�ــ�ي�ن فــبعض
َ

 أو املن�ش

 الـــذي �ســـم ��ـــذا لـــذلك فســـمتھ النيـــل مـــن ان�شـــلتھ فرعـــون  ب�ـــت إن �قولـــون و  املرفـــوع،

  عليھ يدل

 ع�ــــ� إنــــھ و�قــــول  ال�ســــمية، ســــ�ب �ــــ� و�شــــكك ال�لمــــة، تصــــر�ف �ــــ� �شــــكك وفرو�ــــد

 �انــــت فرعــــون  ابنــــة أن املعقــــول  مــــن فلــــ�س بالع��يــــة إل��ــــا امل�ســــوب املع�ــــ� �ــــ�ة فــــرض

  والتصر�ف النحت �� ق�ناملتعم والنحاة الفق�اء معرفة إسرائيل لغة �عرف

 �بــن، أو الطفـل معنا�ـا عر�قـة مصـر�ة ال�لمـة أن ف�ــو فرو�ـد يـؤثره الـذي الـرأي أمـا

 عصـر �ـ� ذلـك �عـد معنا�ـا يتغ�ـ� ولـم القديمـة، املصـر�ة باللغة) موس( ال�سيط وأصل�ا

 تــوت أو تحــوت طفــل أي مــوس تحــوت أبنــاء�م �ســمون  املصــر�ون  �ــان وقــد العصــور  مــن

  املعروف �لھ

) راعمــوس( و�ســمو��م بتــاح طفــل ومعنا�ــا أحمــوس أو بتــاحموس أبنــاء�م و�ســمون 

  رمس�س أو رعمس�س املش�ور  �سم و�و راع طفل أي

 بـاملقطع م��ـا فيكتفـي والتـدليل وال�ـ�خيم السـرعة مـع تختصـر �سـماء �ـذه �انـت ثم

 هللا بـــدع نــداء �ــ�) عبــده( باســم �كتفــاء مثـــال ع�ــ� وذلــك مو�ــ�� أو) مــوس( و�ــو �خ�ــ�

 ومور�سـون  وس�يف�سـون  ورو�نصـون  جو�سـون  مثـال وع�ـ� الكـر�م، وعبد ا��ميد وعبد

  واختصار�ا
ً
  و�خصاء �عزاء ب�ن املناداة �� م��ا مقطع بحذف أحيانا

 لغــــة �ــــ� عر�ــــق لفــــظ و�ــــو �ســــماء، �ــــذه مــــن اســــم اختصــــار �ــــو �ــــذا ع�ــــ� فمو�ــــ��

 أخــذ�ا ال�ــ� ا��تــان فر�ضــة �ــو ھتخمينــ إ�ــ� فرو�ــد يــدعو الــذي الثــا�ي والظــن, املصــر��ن

  النيل وادي من ��ر��م قبل بي��م معروفة تكن ولم املصر��ن من إسرائيل بنو

 فكيــــــف أ�ل�ـــــا وع�ـــــ� عل��ـــــا نـــــاقم�ن مصـــــر مــــــن خرجـــــوا قـــــد إســـــرائيل بنـــــو �ـــــان فـــــإذا

  عل��ا؟ خارجون  أو م��ا خارجون  و�م ��م ي�ش��ون 

  ان�ـــ مو�ـــ�� أن �ـــو فرو�ـــد رأي �ـــ� املعقـــول  التأو�ـــل إنمـــا
ً
  أم�ـــ�ا

ً
  مصـــر�ا

ً
 ب�ـــ� ع�ـــ� حانقـــا

 وشــــــعائر�ا مصـــــر عــــــادات علـــــ��م فــــــرض ثـــــم املتمــــــردين إســـــرائيل ب�ــــــ� مـــــع ف��ــــــره وطنـــــھ
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  فأطــــاعوه
ً
  ومجاملــــة حبــــا

ً
 عقائــــد �عقيدتــــھ ومزجــــوا التيــــھ وادي �ــــ� نكســــوا ثــــم واضــــطرارا

  وفلسط�ن س�ناء ب�ن فيما البادية

  �نـــا فرو�ـــد و�عـــرض
ً
 يطـــول  ألســـباب م��ـــا �يـــر� ثـــم والتخمينـــات الفـــروض مـــن كث�ـــ�ا

  شــــرح�ا
ً
 عليــــھ مو�ــــ�� أن �ــــو الفــــرض ذلــــك. �حتمــــال قر�ــــب �ســــباب لتلــــك يــــراه فرضــــا

  �ــان الســالم
ً
 الفــرد �لــھ إ�ــ� الــدا�� املوحــد امللــك أيــام ع�ــ� املالــك الب�ــت أمــراء مــن أم�ــ�ا

  )أخناتون ( الصمد

 م،ل�ــــــ ا��الفــــــة �ديــــــان بأ�ــــــ�اب خلفــــــاؤه واســــــ�بد امللــــــك مــــــن خلــــــع أخنــــــاتون  وإن

  أمامـــھ يجـــد ولـــم التوحيــد عقيـــدة ع�ـــ� و�ـــو بمو�ـــ�� الـــبالد ســـبل فضــاقت
ً
 بـــھ يثـــور  أحـــدا

 �شـ�ون  مثلـھ و�ـم �سـرائيلي�ن مـن الغر�ـاء �ـؤالء غ�ـ� ودولتـھ دينـھ تأسـ�س �ـ� و�طاوعـھ

 �ــ� أو الســانحة الفرصــة انتظــار �ــ� املصــر�ة ا��ــدود إ�ــ� ��ــم و�ــاجر فــوث��م و�تململــون،

  . الوث�ي�ن ك�ان عن بمعزل  �ةالصا� والعقيدة امللك طلب

 بأســـــماء ي�ســـــمون  �ـــــانوا إســـــرائيل ب�ـــــ� مـــــن الالو�ـــــ�ن أن �حتمـــــال �ـــــذا �عـــــزز  والـــــذي

 �م�ــــ� حاشــــية إال إذن الالو�ــــون  �ــــؤالء �ــــان ومــــا الع��يــــة، باللغــــة ل�ــــا عالقــــة ال فرعونيــــة

  املس�بعد من �ان إذ قر�اه، وذوي 
ً
  وطنھ ي��ر أن جدا

ً
  قر�ب وال و�� �غ�� منفردا

 فلمــاذا �حتمــال ذلــك ع�ــ� ير��ــھ أن بفرو�ــد أو�ــ� �ــان آخــر احتمــال �نــاك بــل: لنــاق

  يقــول  ال
ً
  �ــان مو�ــ�� إن مــثال

ً
 فرعــون  فر�ــاه إســرائيل ب�ــ� �ــ� الرؤســاء أســرة مــن إســرائيليا

 ل�ـم و�ع��فـون  بالطاعـة ل�ـم يدينون  الذين الرؤساء أبناء تر�ية �� امللوك سنة ع�� مصر

  بالرعاية؟

 وعـــــادات مصـــــر عـــــادات مـــــن النقيضـــــ�ن بـــــ�ن التوفيـــــق إ�ـــــ� أقـــــرب يالـــــرأ �ـــــذا ألـــــ�س

 عل��ـــا درج ال�ــ� للعـــادات مو�ــ�� اقتبـــاس نف�ــم أن الفـــرض ��ــذا قـــادر�ن ألســنا إســرائيل؟

�تھ   آن؟ �� ج�سھ أبناء ع�� وغ�َّ

 اع�ـ�اض وال فيـھ جـدال ال ثابـت أمـر و�و مصر �� التوحيد ل�شوء فرو�د عرض وقد

  عليھ
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 أتــم الــذي أخنــاتون  ظ�ــور  قبــل املصــر��ن بــ�ن ظ�ــرت التوحيــد بــوادر إن: فرو�ــد وقــال

 �م��اطور�ــة ا�سـاع أن فرو�ـد عنـد ذلــك وعلـة ا��فـوظ قال��ـا �ــ� وأفرغ�ـا العقيـدة �ـذه

  واحد مللك الطاعة توحيد استد�� كما واحد بإلھ �يمان توحيد استد�� قد املصر�ة

 تجتمــع ال ال�ــ� املتعـددة �ــابو�ر  الكث�ـ�ة العبــادات ليطيــق �ـان مــا مصـر فرعــون  فـإن

  تـــــزال وال موصـــــولة وحـــــدة إ�ـــــ�
ً
  ســـــ�با

ً
 والعصـــــيان، والتفـــــرق  الفتنـــــة أســـــباب مـــــن متجـــــددا

  وخارج�ـا داخل�ـا �ل�ا لإلم��اطور�ة فجعل
ً
  ر�ـا

ً
 �ـذا و�ـان إليـھ، وتثـوب فيـھ �شـ��ك واحـدا

 الرســـل �عاقـــب ثـــم أخنـــاتون  أصـــ���ا ال�ـــ� الســـاذجة صـــورتھ ع�ـــ� �ول  التوحيـــد مبعـــث

  !تخمينات ذاك �عد الح�ابإص

  و�عتبار بالنظر حقيقة ل�ذا و�� مخلص�ن، علماء تخمينات ولك��ا
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  )باشا( بيالطس

   

 �م��اطـــــــور  قبـــــــل مـــــــن ال��وديـــــــة الـــــــبالد حكـــــــم الـــــــذي الرومـــــــا�ي الـــــــوا�� �ـــــــو بـــــــيالطس

  إليـــھ وســـيق املســـيح الســـيد أثناء�ـــا �ـــ� ظ�ـــر ســـنوات عشـــر طي��يـــوس
ً
 �ســـميھ بمـــا م��مـــا

 فخ�ـــــ��. ا��اكمـــــة والدولـــــة القـــــائم النظـــــام ع�ـــــ� و�نتقـــــاض) العظ�ـــــ� ا��يانـــــة( ليـــــوما

 قومـــھ إ�ــ� فأســلمھ بجر�مــة، يدينــھ ال و�ــو عليـــھ ا��كــم مــن وأشــفق يطلقــھ أن بــيالطس

  عقاب من عليھ اصط��وا بما و�جزونھ شر�عة، من عند�م بما يدينونھ

  بــــيالطس و�ــــان
ً
  رجــــال

ً
  حاذقــــا

ً
 معــــرض �ســــاليب معــــوج ر �مــــو  �عــــض �ــــ� ولكنــــھ أر�بــــا

 عليـھ ثـاروا ال��ـود أن أسـاليبھ فمـن. اليـوم نقول  كما) العليا املراجع( إ�� والش�اية للر�بة

 ا��نــــــد علــــــ��م يرســــــل ولــــــم القــــــانون، بقــــــوة يقمع�ــــــم فلــــــم والرؤســــــاء الك�نــــــة بتحــــــر�ض

 �ـذه عـالج �ـ� والقسـوة القمـع تبعـة العليا املراجع وأمام الناس أمام يحمل ولم ظا�ر�ن،

 �ـ� يندسـوا أن وأمـر�م وا��نـاجر باملـدى وس���م الشعب ثياب ا��ند أل�س بل الثورة،

  فيـھ فيمنعـوا ال�ائج الشعب غمار
ً
  تجر�حـا

ً
 إ�ـ� املدينـة وتثـوب ا��مـع يتفـرق  ح�ـ� وتقتـيال

  !و��ود ��ود ب�ن جامحة مشاجرة �� فإنما زعم، فيما عليھ جناح وال السكينة،

 ال��ـود مـن أخافتـھ ال�ـ� �� ال��ف من و���ء الطمع من ���ء مع �ساليب �ذه أمثال

 كمــا ضــم��ه �ــ� يقــول  و�ــو املســيح الســيد فأســلم�م الرومــان عا�ــل إ�ــ� أمــره رفع�ــم ومــن

  !��ود �� ��ود: رأيھ �و

 أيامـــھ، �ـــ� دولـــة ل�ـــا تظ�ـــر ولـــم ال��كيـــة الباشـــو�ة جاءتـــھ أيـــن فمـــن. بـــيالطس �ـــو �ـــذا

  معروف؟ الع�د ذلك �� مع�� ل�ا يكن ولم

 العصــــر �ــــ� الشــــبھ أقــــرب �شــــ��ھ رجــــل إ�ــــ� جــــاءت ولك��ــــا ال��كيــــة الباشــــو�ة تجئــــھ ملــــ

 أعـــا�� �ـــ� الســـودان أقـــاليم مـــن ا��ـــاموس ببحـــر املعـــروف �قلـــيم حـــاكم و�ـــو ا��ـــديث،

 مـن وال ال�ـ�ك من اللقب يحمل ال لعلھ صميم إنجل��ي  �ناك ا���ام كسائر و�و النيل،

 للعـرف مجـاراة رعايـاه، لسـان �ـ�) باشـا( إال ي�ون  ال �ناك والوا��) وال( ولكنھ املصر��ن،

 اســـــمھ يكــــن ولـــــم العثمــــاني�ن بــــالوالة ســـــمعوا منــــذ النائيـــــة �قــــاليم تلــــك �ـــــ� شــــاع الــــذي
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 وقـد ال�سـمية، ��ـذه لنـا �عرفـھ أن املؤلف شاء قد أو بر�دج، باسم عرف ولكنھ بيالطس

 القـديم، السـلف ذلـك حـاهانت �الذي نحو ع�� الروما�ي الوا�� عا���ا �ال�� مسألة عا��

  !حديث بيالطس ثم من ف�و

 النجــار، بــن ع��ــ�� مســيحھ مــع نبــأه لنــا تقــص ال�ــ� الروايــة اســم �ــو باشــا و�ــيالطس

 والتــــار�خ، الســــياحة �ــــ� مطــــوالت عــــن �غ�ــــ� مــــا �ع�ــــ� الســــودان أحــــوال مــــن لنــــا و�شــــرح

 �ـــ� طـــا�يال��ي �ســـتعمار وثـــائق مـــن �ـــ�يحة فوســـ�ت مي�ائيـــل مؤلف�ـــا بقلـــم لنـــا وتتمثـــل

 لـھ الـذي القـارئ  عل��ـا يـأ�ي أن الروايـة �ذه قراءة من �ستفاد فائدة أول  �فر�قية القارة

  !يحصل �ذا! �عم: يقول  أن يلبث فال السودان بأ�ل �س��ة معرفة

 ا��ــائز ع�ــ� يدلــھ مــا وا��الفــة املوافقــة مــن ف�ــ�ى  املســيح الســيد تــار�خ إ�ــ� يرجــع ثــم

 ال و�ــذا ا��صــول، محتمــل �ــذا �عــم: بصــ��ة ع�ــ� �قــول و  التــار�خ، ذلــك مــن ا��ــائز وغ�ــ�

 املوافقـــة لتقر�ـــب ا���ـــد �عـــض ج�ـــد قـــد املؤلـــف أن �ـــ� عنـــدنا ر�ـــب وال �حتمـــال �ـــ� يقـــع

  التار�خ�ن ب�ن واملشا��ة

 واســـــم ،)مـــــر�م( أمـــــھ واســـــم ،)ع��ـــــ��( عنـــــھ تحـــــدث الـــــذي الســـــودا�ي امل�ـــــدي فاســـــم

 عليـــھ دل الـــذي الرجـــل وصـــناعة ،املغر�يـــة مــر�م الطيـــب رأســـھ ع�ـــ� صـــ�ت ال�ـــ� ا��اطئــة

 املســـــــيح، الســـــــيد بم��ـــــــزات شـــــــب��ة إليـــــــھ امل�ســـــــو�ة الكرامـــــــات أو وكراماتـــــــھ الصـــــــرافة،

 وألســباب و�ــيالطس، الســالم عليــھ املســيح بــ�ن �ــا��وار بر�ــدج املــدير و�ــ�ن ب�نــھ وا��ــوار

 أثــارت ال�ــ� �ســباب �ــ� �ع�ــ� الســودان م�ــدي ع�ــ� الــدين ورجــال ا��م�ــرة أثــارت ال�ــ�

 ح�ـ� متقـارب متفـق �ـ��ء و�ـل عيـد، يـوم واملوعـد الناصـرة، رسـول  ع�� و�حبار ا��م�رة

  ل�ــــم يطلــــق أن ا��ــــاكم مــــن الشــــعب رجــــاء
ً
  نخاســــا

ً
 عــــن العفــــو �ــــ� كعادتــــھ للــــدماء ســــفا�ا

  �عياد أيام �� امل��ون�ن �عض

 �ســـتغر��ا فـــال يقرأ�ــا املســـيحية تــار�خ يج�ـــل مـــن أن الروايــة أمـــر مــن ال��يـــب ولكــن

 أن الظـــن فأغلـــب حصـــلت إذا أل��ـــا والتوفيـــق التقر�ـــب ذلـــك �ـــ� املؤلـــف بج�ـــد �شـــعر وال

  كب�� اختالف �غ�� �كذا تحصل

 عــــن وســــمعنا �قــــاليم، تلــــك �ــــ� ظ�ــــروا متعــــددين م�ــــدي�ن بأنبــــاء نحــــن ســــمعنا وقــــد

 مــــن شــــاء بمــــا لــــذلك واحــــتج الت�ــــاليف، �عــــض ورفــــع ا��رمــــات �عــــض أبــــاح مــــ��م واحــــد
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 مــــن لقر�ــــھ الروايــــة صــــاحب عنــــاه الــــذي �ــــذا �ــــو أنــــھ إلينــــا �خيــــلو . والتــــأو�الت الــــتعالت

 �ـان فـإن السـودان، حـاكم) سـتاك �ـ�( مقتـل حوا�� و�و زما��ا، من كذلك وقر�ھ م�ا��ا،

  املعقول  عن شذوذ وال مبالغة ف��ا فل�ست مقصود توفيق الرواية ��

 م��ـــا �عـــرف ألنـــھ الروايـــة قـــراءة مـــن وحـــد�ا الفائـــدة �ـــذه �ســـتفيد ال القـــارئ  أن ع�ـــ�

 ألمثــال وسياســ��م �رجــاء، تلــك ألمثــال اســتعمار�م �ــ� �نجل�ــ� أســاليب عــن شــ�� أشــياء

 مــن طــرأ �لمــا الرؤســاء عــن �عيــدون  و�ــم �زمــات بتصــر�ف واضــطالع�م الشــعوب، تلــك

 جيـــدة، معرفـــة العر�يـــة �عـــرف) بر�ـــدج( فا��ـــاكم ســـر�ع تصـــر�ف إ�ـــ� يـــدعو مـــا ا��ـــوازب

 ومـذا�ب السـالم عليـھ الن�ـ� وسـ��ة �سـالم وتـار�خ النو�ـة تار�خ يقرءون  ومساعدوه و�و

 �ــــ� �ســــتعمار أخبــــار و�ت�بعــــون  �جتماعيــــة، والنقــــائض النفســــية الظــــوا�ر �ــــ� العلمــــاء

  أخطاء�ا و�جت�بون  بصوا��ا و�أخذون  عل��ا يق�سون  أو ��ا فيعت��ون �خرى  الدول 

 �نجل��يــة املواســم أو طنيــةالو  املواســم �ــ� واملســابقات باأللعــاب النــاس شــغلوا فــإذا

 مــ��م واحــد لســان ع�ــ� جــاء كمــا أو. الفــراغ وتزجيــة الل�ــو ��ــرد ال ذلــك يصــنعون  فلعلــة

 مـــن وغ���ـــا ميالن��يـــا �ـــ� �مـــور  مجـــرى  عـــن قـــرأ ممـــا �علـــم لقـــد: (ا��ـــاكم عـــن يـــت�لم و�ـــو

 رضفـأع الـبالد، أبنـاء عقائـد مـن غ�ـ�وا قـد �نالـك امل�شر�ن فإن ال�ادي، ا��يط جزائر

 نفوســ�م �ــ� وضــعفت الســرور، وليــا�� الــرقص �ــ� وز�ــدوا بيــ��م فيمــا العــراك عــن �ــؤالء

 �عــد�م مــا إ�ــ� ا��يــاة شــعلة يرســلون  ال أو �ع�شــون  ال إ��ــم. البقــاء وشــ�وة ا��يــاة حميــة

 أو القـوم ينقـرض أن فيوشـك �نـا يحـدث و�كـذا. �نقـراض وشـك ع�ـ� ف�ـم �جيـال من

 ومنعنــــا يقتتلـــوا، أن العــــراة منعنـــا لقــــد. �يـــام مـــع مــــون ين ال متماســـ�ون  �ك�ــــ� ع�ـــ� �ـــم

 مـا يفثـأوا وأن أنفس�م �شغلوا أن و�ؤالء �ؤالء ع�� فشق العراة، ع�� �غ��وا أن العرب

 جعـل الـذي ف�ـذا. العـ�ش حماسـة وفـارق��م والنضـال، الصـيد إ�ـ� شـوق  مـن طبا�ع�م ��

  بر�ــــدج ا��ــــاكم
ً
 الر�اضــــة حــــب إ�ــــ� ��ــــذي��ا �عــــد وتوج���ــــا الطبــــا�ع تلــــك بإيقــــاظ م�مومــــا

  .املضمار �ذا �� واملغالبة

 لـنحن إ��ـم! �ـذا؟ زماننـا �ـ� �سـالم حـق املسلمون  �م من: (أحد�م لسان ع�� وجاء

 أل�عـد الشامل بالتوحيد �يمان أ��اب نحن لنحن إ��م. العلمية ا��قائق طالب نحن

 إ�ــ� اليابــان مــن عاجيــب�  وتــأ�ي العمــل يــدور  �ــذا دي�نــا وع�ــ� الــذرات، وأصــغر ال�واكــب
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. القطبـــ�ن أرجـــاء مـــن وتلـــك �ـــذه مـــاوراء إ�ـــ� ســـب��برجن، إ�ـــ� الرجـــاء رأس ومـــن فلبـــار�زو،

  ن�بع ال ونحن. نطلب ا��ق غ�� ول�س ا��ق نطلب نحن
ً
  ن�يا

ً
 �ـل �ستق��� ولكننا واحدا

  )ضالل �ل ونرفض باطل، �ل ون�بذ ���ء، �ل ونمحص ���ء،

 النصــ�ب ذوي  أو الفطـر��ن الرعايـا �ـ� النفسـية يـابا��فا ا��ـاكم�ن �ـؤالء عنايـة ومـع

 �شــ��ون  فيمــا ومجــارا��م القــوم بإرضــاء العنايــة ي�ســون  ال تــرا�م ا��ضــارة مــن ا��ــدود

 طب�ــــب طلــــب �ــــ� ا��ــــاكم إ�ــــ� البــــدو��ن الزعمــــاء مــــن الــــزعيم فيبعــــث,  فيــــھ ضــــرر  ال ممــــا

 أن أطبائـھ خ�ـ� في�لـ بل الشفاء، من يي�سھ وال ا��اكم يرده فال مزمن عرج من �شفيھ

 عنــــد تنفعــــھ ال�ــــ� بالنصــــائح و�ــــزوده الضــــرور�ة والبالســــم الك�ر�ــــا�ي ا���ــــاز معــــھ يحمــــل

 معـــك تأخـــذ أن تـــ�س وال: منصـــرف و�ـــو أذنـــھ �ـــ� ��مـــس أن ي��ـــ�� ال ثـــم. . . وذو�ـــھ الرجـــل

 
ً
  !املر�ض مقدم��م و�� محالة ال ع��ا سائلوك فإ��م الباه عقاق�� من ش�ئا

 أن بمــا�ع�م ذلــك فلــ�س ا���ــوم�ن بــ�ن ال�يبــة مظــا�ر خــوايتو  أن لــد��م حســن وإذا

 ��ـــواء ذوي  الســـادة طاعـــة �ـــ� م�ـــ�رون خـــدم �ـــأ��م ومجـــامل��م تملـــيق�م ع�ـــ� يحتـــالوا

 حاكم�ـــا ي��ـــص أقطــار �ـــ� ســيما وال �قطـــار، جميـــع �ــ� امللـــك �ســاس و�كـــذا. والبــدوات

 ومســافات �مــاكن تمســافا: (و�ــ� واحــدة مشــ�لة �ــ� تنحصــر إ��ــا: فيقــول  �ل�ــا مشــا�ل�ا

  .)�حوال
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  ا��مال ضر�بة

   

 صــف��، لــھ �ــائج وال�ــواء زئ�ــ�، لــھ مــائج والبحــر بــاملزدحم، لــ�س ولكنــھ عــامر الشــاطئ

 قافيــة متقار�ــات؛ أو م�ســاو�ات مســافات ع�ــ� تتكــرر  ا��زنــة �القافيــة الســوداء والرايــة

 شــعر �ــ� الــنظم ب��يــ مــن و�ــذا!. . . وا��يــاة با��ركــة ت�ــ� مفرحــة والقصــيدة محزنــة

  !وا��مامات البحار

ــــــ� تنظــــــران �أ��مــــــا ح�ــــــ� العينــــــ�ن أمــــــام �فــــــق ا�ســــــع وإذا  وتجاو�ــــــت واحــــــد، م�ــــــان إ�

تا قد �أ��ما ح�� �ذن�ن ع�� �صداء  تنطلـق ف�نالـك التكرار، طول  �عد السماع عن كفَّ

  ا��ـــــواطر
ً
 تـــــارة ف�ـــــ� والنظـــــر، الســـــمع �عطيـــــل �عـــــد �حـــــالم خـــــواطر تنطلـــــق كمـــــا شـــــتاتا

 علــق ممــا ا��سوســات، أد�ــى تتجــاوز  فـال �ســتقرب وتــارة �عمــاق، وراء مــا إ�ــ� �ستق�ـ��

  معدودات ��ظات قبيل بالذ�ن

 أن هللا وايــم الشــاطئ حــق ومــن. أراه بمــا أحلــم و�ــأن�� الشــاطئ أرقــب جلســت و�كــذا

 ا��افـــــل املعــــرض �ــــ� هللا خلــــق مــــن تماثيــــل �نـــــاك و�ــــا �ا�نــــا �حــــالم عــــداد �ــــ� يحســــب

 الزم ر�ــــــب وال و�عضــــــ�ا والت�ــــــو�ن، ا��لــــــق تحــــــف مــــــن تحفــــــة ر�ــــــب وال عضــــــ�ا�: املتجــــــدد

 وإبــــداء ا��اســــن إبــــداء بــــ�ن للمناو�ــــة أو الرثــــاء، وشــــعور  ���ــــاب شــــعور  بــــ�ن للمناو�ــــة

 ��ـــــا �ســـــتمتع �عمـــــة بمـــــال يقـــــوم ال الـــــذي ا��مـــــال �ـــــذا �عمـــــة وأي جز�لـــــة �عمـــــة العيـــــوب

 أل��ـــم إل��ـــا، النـــاظر�ن نصـــ�ب ون د ال�ســـ��ا نصـــ�ب �ـــان ور�مـــا أ�ـــ�ا��ا، وغ�ـــ� أ�ـــ�ا��ا

 وإعطـــاء عرضـــ�ا ع�ـــ� حر�صـــون  �ـــم بـــل.  �خـــذون  �ـــم والنـــاظرون و�عطو��ـــا �عرضـــو��ا

 واملـاء املـاء ل�ـ�ول ��يئـوا قـد العارضـ�ن �ـؤالء بال فما وإال �ش��يھ نص�ب �ل م��ا العيون 

  !فيھ النازل�ن يقبل ال

  شــمسفال!. . . تصــدق�م ال!. . . للبحــر ال للشــمس: ســيقولون 
ً
 �ــ�اب، وراء مــن أيضــا

 أشـــــعة مـــــن ال النظـــــر أشـــــعة مـــــن ��مـــــام ي��يئـــــون  إنمـــــا ا���ـــــاب ذلـــــك مـــــن �ســـــفر قلمـــــا

  .ا��مال ع�� مريء حمام من لھ و�ا املاء، أمواج من وال الشمس
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 ا��لــم و�شــاء واملصــروفات املــوارد بــ�ن املوازنــة و��ــاج بالضــرائب ع�ــد حــديث وكنــت

  :ي�ون  ما وأقرب ي�ون  ما �أسرع اطرخ �� ف�سنح املرة �ذه �� �ستقرب أن

 ثرائـــــھ �عمـــــة �ـــــ� الغ�ـــــ� �شـــــارك كمـــــا جمالـــــھ �عمـــــة �ـــــ� ا��ميـــــل �شـــــارك ال للدولـــــة مـــــا

  !عضالتھ أو ذ�ائھ �عمة �� والصا�ع

 مصـــ��ة عنـــد الـــنعم مـــن يحســـب ال ا��مـــال بـــال فمـــا. حصـــة م��ـــا فللدولـــة �عمـــة �ـــل

  ا��ساب؟ �� يدخل وال النعم من يحسب بالھ ما أو �م��ية؟ الضرائب

 مــــــــن واســــــــ��احت املاليــــــــ�ن الدولــــــــة ��معــــــــت ا��مــــــــال ضــــــــر�بة فرضــــــــت لــــــــو هللا علـــــــم

 قــــــل إن و�شــــــ�ون  شــــــاكرون، و�ــــــم يــــــد عــــــن يؤدو��ــــــا الضــــــر�بة أ�ــــــ�اب ألن ا��صــــــل�ن،

 املراجعـــة قلـــم �ـــ� وخطـــر مـــر�ق�ن مثقلـــ�ن ��ـــا خرجـــوا أن هللا و�حمـــدون . . . م��ـــا نصـــي��م

 جنيـــھ بــألف الدولـــة تطال��ــا أفالنـــة واملراجعــات الشــ�ايات مـــن عليــھ يتـــوا�� ومــا واملظــالم

 ترتضــيھ الــذي �ع�ــ� �ــذا �ــو مــن مئــات؟ بضــع مــن بــأك�� أنــا تطــالب�� وال جمــال ضــر�بة

  ا���ومة
ً
 ل�ـذا تـذعن ال�ـ�) الذليلـة الضـعيفة( �ـذه �ـ� ومـن التقـدير؟ ��نة �� ل�ا عامال

  املب�ن؟ الظلم �ذا ع�� وتص�� ا��يف

 املســك�ن الــزوج �ــ� خطـر املراجعــة ��نــة إ�ـ� الرجــوع وقبــل الشــ�اية قبـل مــا �ــ� وخطـر

 يــد��ا بــ�ن تجــد ال أل��ــا �ــو �شــاجره: لل�ــ�ار املتحفــزة العا�ســة الزوجــة ع�ــ� داخــل و�ــو

 مــــــن العق�ــــــ� تــــــأمن وال الضــــــر�بة، مــــــن النصــــــ�ب بــــــذلك ظلم�ــــــا الــــــذي) �ع�ــــــ�( املوظــــــف

  امل��ور  نص�بال ذلك تطفيف ع�� و�صرار) الوظيفة تأدية أثناء �� التعدي(

  البال؟ م�مومة عز�ز�ي يا بالك ما -

 أنـت مالـك قـل الرجـال؟ بـ�ن أنـت مالـك قـل �زواج؟ بـ�ن أنـت مالك قل بل أنا؟ ما�� -

  هللا؟ خلق ب�ن

  هللا؟ أمة يا هللا يرحمك خط�� وما أنا؟ -

  افتح�مــا. وج�ــ� �ــ� عي�يــك افــتح! إ�ــ�ّ  أنظــر!. . . غ�ــ�ك دون  أنــت!. . . أنــت �عــم -
ً
 جيــدا

 ذميمــة دميمــة أنـا �ــل و�ناقــة؟ والفتنـة والرشــاقة ا��ســن �ـ� فالنــة دون  أنــا �ـل: �ــ� وقـل

  ال�ساء؟ ب�ن خي�ت�� ال�� �� - حسرتاه وا - فيك خيب�� �� أم
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  الب�اء �� واستغراق ب�اء و�عد

  ا��فاء �� وإمعان جفاء و�عد

) ضـــر�بةال قلـــة مـــن تظلـــم( �ـــ� فـــإذا ا��قيقـــة تظ�ـــر جـــواب ومائـــة ســـؤال مائـــة و�عـــد

 الـــــذي �ـــــو و�ـــــو عـــــ�ن، غمضـــــة �ـــــ� بمضـــــاعفا��ا املطالبـــــة ع�ـــــ� املســـــك�ن للـــــزوج وإرغـــــام

 ترضـاه بزوجـة �ـ� ول�سـت الرجـال، بـ�ن برجـل �ـو فلـ�س وإال. . . بنار�ـا و�كتوي ) �غرم�ا(

  !ا��ال ��ذه

 ال�بــــات، و�عـــض الوعـــود بـــبعض الطلــــب �ـــذا عـــن يخـــدع�ا أنــــھ صـــاحبنا إ�ـــ� و�خيـــل

  :غراءو�  املراوغة إ�� فيعود

 ال و�ــــ� الفالنــــة �ــــذه أ��مــــك: هللا خلــــق مــــن أجمــــل يــــا. . . ال�ســــاء ز�نــــة يــــا! عز�ز�ــــي يــــا -

 املضــاعفة الضــر�بة �ــ� املــال بــذل مــن أو�ــ� ألــ�س قــدميك؟ تحــت ا��ار�ــة مقــام إ�ــ� ترتقــي

  تز�دك حلية
ً
 م��ـا �غـار وشـارة و�مثـال، �تـراب ب�ن ��ا تنفردين وحلة جمال، عل جماال

ن فالنة،
ُ
  والصيانة؟ ل��فظ باقية ذلك �عد يةوق

 سـ�يل وال �سـتقر أن بد وال تختار، ا��س�ي�ن أي تدري  فال باملباركة ا����ة �شتد ثم

  حواء بنات من ب�ت قط رفض��ما وما وا��لة ا��لية �نا. قرار إ��

 و�ـــ� الرســـمية، �وراق و��ـــ�يل القـــانون  واع�ـــ�اف ا���ومـــة �شـــ�ادة ا��مـــال و�نـــا

  !مش�لة بال���ان تدفع وال ن،اللسا تخرس ��ة

  !ا��س�ي�ن ب�ن با��مع املسك�ن، الزوج فليحل�ا بحل�ا للمباركة طاقة وال

 �اللـذين إغـراءين بـ�ن الدولـة خزانـة ع�ـ� القـائم�ن وتمثلـت ا��واطر، �ذه �� خطرت

  يصنعون؟ فماذا الضر�بة تطفيف من املظلمة صاحبة املباركة ف��ما حارت

 بـــــــــاذل، �ـــــــــل مـــــــــن فيقبلـــــــــون  و�عطـــــــــاء البـــــــــذل ع�ـــــــــ� اسالنـــــــــ بإقبـــــــــال ي�تفعـــــــــون  �ـــــــــل

  ش�ادة؟ �� راغبة ل�ل و�ش�دون  طلب، ل�ل و�ستجيبون 

 وموازنــــة املـــورد �ـــ�امة ع�ـــ� الفـــن ونصـــفة النظـــر وصـــدق الـــذوق  أمانـــة يـــؤثرون أو

  �بواب؟
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  !مش�لة

 بـــا��مع تحـــل ال�ـــ� باملشـــ�لة ول�ســـت أحســـب، فيمـــا العو�صـــة باملشـــ�لة ل�ســـت لك��ــا

 و�ـــاب لالســـتغالل، قابـــل ســـر ا��مـــال، تقـــو�م �ـــ� �مانـــة ألن. . . أعتقـــد فيمـــا �مـــر�ن بـــ�ن

 حاجـة غ�ـ� �ـ� ا��مـال مسـابقات وع�� السائل�ن، ا��اطب�ن ع�� الضرائب لفرض جديد

 فلــن الطمــع ر�ــح ا��زانــة فــات فــإن حــ�ن، �عــد تظ�ــر قــد شــ�� أفــان�ن وع�ــ� محكمــ�ن، إ�ــ�

  .�فان�ن �ذه من الر�ح يفو��ا
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  التقدير ��نة

   

  ا��مال ضر�بة تقررت ثم

 الضــــر�بة وتقــــدر الصــــادقة، والنظــــرة بــــا����ة ا��مــــال تقــــدر ال�ــــ� ال��ــــان دور  وجــــاء

  املستقيم والقسطاس بالعدل عليھ

) مقــداره( تفــرض ال�ــ� ال��ــان أو ال��نــة تتــألف وممــن با��مــال؟ ا��ب�ــ�ون �ــم فمــن

  عليھ؟ الواجبة الضر�بة مقدار تفرض ثم

 كمــــا ا��مـــال فلســــفة أو) �ســـطاطيقا( فالســــفة مـــن ��نــــة لـــذلك نــــدبوا مأ��ـــ زعمـــوا

  باشا السيد لطفي أحمد �ك�� �ستاذ عر��ا

 والصــــور  ا��ميلــــة املعــــا�ي �عرفــــان النــــاس أحــــق �ــــم الفالســــفة �ــــؤالء أن واعتقــــدوا

  اللباب ولب ا��وا�ر جو�ر �� ا��مال كنھ باستخالص الناس أحق أ��م كما ا��ميلة،

 �ـل ا��تـار التعر�ف ع�� �خيار الفالسفة �ؤالء يتفق أن قبل بر�ة مضتف: قالوا

 الفكـرة غلبـة �ـو ا��مـال و�ـل والنظـام؟ الت�سـيق �ـو ا��مال و�ل ا��ر�ة؟ �و ا��مال

 ال��عـــة تمثيـــل �ـــ� ا��مـــال و�ـــل ا���ســـية؟ الغر�ـــزة تمثيـــل �ـــ� ا��مـــال و�ـــل املـــادة؟ ع�ـــ�

 أســـرار وعمـــق الـــروح عمـــق عميـــق �ـــو أو ال�شـــرة، عمـــق عميـــق ا��مـــال و�ـــل الكماليـــة؟

  الغيوب؟

 وشـــــــــعاب ومعميـــــــــات، ألغـــــــــاز �ـــــــــ� فـــــــــإذا ا��لســـــــــات بمحاضـــــــــر ا���ومـــــــــة إ�ـــــــــ� و�ـــــــــ�ء

 �ســعف أن قبــل �عــوام وتنق�ــ�� والبــدايات، ا��ــواتيم ف��ــا تلتقــي ومتا�ــة ومنعرجــات،

 متا�ا��ــــا �ــــ� توغــــل ال��نــــة �ــــذه تركــــت ا���ومــــة أن وزعمــــوا در��مــــات ببضــــعة ا��زانــــة

 والالعبـــــات الالعبـــــ�ن ومـــــدر�ي واملـــــراقص املســـــارح رجـــــال مـــــن أخـــــرى  ��نـــــة ألمـــــرل ونـــــدبت

 �عـود �ـ� فـإذا أخـرى  بر�ـة وانتظر��ا واحدة، مدينة �� جر���ا ثم والراقصات والراقص�ن

 قيــاس �ــ� بر���ــا قضــت أل��ــا املئــات، تتعــدى ال وأرقــام العشــرات، تتجــاوز  ال بأســماء إل��ــا

 ا��ـــذوع وقيـــاس والظ�ـــور، الصـــدور  وقيـــاس و�ذان، �نـــوف وقيـــاس و�جيـــاد، الوجـــوه

 مـن نقصـتھ السـاعد مـن زادتـھ ومـا �نـاك، مـن عابتـھ �نـا مـن استحس�تھ فما و�طراف،
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 أن فأوشـــك تراجـــع ثـــروة إ�ـــ� يـــؤول أن أوشـــك ومـــا فحذفتـــھ، عـــادت أضـــافتھ ومـــا الســـاق،

  !إفالس إ�� يؤول

 نظــرت ثــم مراجع�ـا، إ�ــ� �ــرالتقر  يبلـغ أن قبــل ا���ومــة مسـامع إ�ــ� الشــ�ايات و�لغـت

 �راء، �ـــــــ� واضـــــــطراب ��ـــــــواء، �ـــــــ� اضـــــــطراب �ـــــــو فـــــــإذا إل��ـــــــا ان��ائـــــــھ �عـــــــد التقر�ـــــــر �ـــــــ�

  !العفاء �ات�يھ وع�� عليھ: فقالت و�سماء، �رقام �� واضطراب

  أن وزعمـــوا �ـــذا زعمـــوا
ً
  أديبـــا

ً
ســـا  عل��ـــا فأشـــار نصـــيحتھ ج�ـــد ا���ومـــة إ�ـــ� ن�ـــ� كّ�ِ

  عل��ــا مــاذا الفنــون  خ�ــ�اء وغ�ــ� الفالســفة غ�ــ� أنــاس ع�ــ� ةالضــر�ب أمــر �ــ� بالتعو�ــل
ً
 مــثال

 ��ـم فناطـت السـمر، باحـات �ـ� ا��سـان وعشـاق السـ�ر، �ـواة مـن طائفـة إ�ـ� عمـدت لـو

  �موال؟ جباية وتقدير ا��مال، تقدير

 وال و�ســـرار، ا��قـــائق �ـــ� إمعـــان بأ�ـــ�اب ل�ســـوا النـــاس أوســـاط مـــن أنـــاس �ـــؤالء

 و�حبــــــون  ال�ســــــاء، �عرفــــــون  �ــــــذا مــــــع و�ــــــم و�ختبــــــار؛ يــــــاسالق �ــــــ� تصــــــعيب بأ�ــــــ�اب

 عامــــة يقومــــھ كمـــا ا��مــــال لتقــــو�م �كفـــاء أصــــ�� �ــــ� مـــ��م ف��نــــة ا��ســــناء، الشـــمائل

 عل��ـــــــا يأخــــــذ بصـــــــديق إذا والتصــــــديق، باملوافقـــــــة لــــــ��م ا���ومـــــــة وإن وال�ســــــاء الرجــــــال

  !الدقيق العمل ا�ذ �� التوفيق عن فر�ق أ��ز ألنھ الفر�ق، �ذا عن و���ا�ا الطر�ق،

  ملاذا؟: سألوه

  . . .ل�ذا: فأجا��م

 حســناء، أل��ــا ا��ســناء يحبــون  ال واملالعــب املــراقص رواد أن دعــواه �ــو عنــده و�ــذا

 املـــــرأة فشـــــأن. . . والشـــــنآن واملفـــــاخرة والر�ـــــان، املغالبـــــة يحبـــــون  أل��ـــــم يحبو��ـــــا ولكـــــ��م

 ا��ـال �ـذا �� مال من ون يبذل وما والظ�ور، الغلب ��ا يتحقق عالمة �ل كشأن عند�م

 العنــــاد أمــــور  مــــن أمــــر �ــــ� املتحــــدي بــــذل أو املقــــامر بــــذل أو املــــرا�ن بــــذل يبذلونــــھ فإنمــــا

  يبذلونــــــھ وال و�صــــــرار،
ً
 والفــــــن الســــــليم الــــــذوق  إلرضــــــاء وال للمتعــــــة وال ل��ســــــن تقو�مــــــا

  و�تفق ا��ميل
ً
 �تفـقو  السـباق �ـذا أو القمـار �ـذا �� جمال�ا املرأة خالعة �غلب أن كث��ا

 
ً
 والغلبـــة الفـــوز  وشـــ�وة والكيـــد ا��العـــة �عـــد تبقـــى وأن ا��العـــة، الكيـــد �غلـــب أن كث�ـــ�ا

 والبــاحث�ن النــاظر�ن ح�ــ�ة أنــت كمــا جمــال يــا هللا ح�ــ�ك ال�ــ�يح ل��مــال صــغ��ة حصــة

  !وا��صل�ن واملش��ع�ن
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 غ�ـــــ� أو ا��ســـــان عشـــــاق ينفـــــع وال الفنـــــون، خ�ـــــ�اء ينفـــــع وال الفالســـــفة ينفـــــع ال إذن

  . . .نا��سا

  و�حصلون؟ يقدرون وكيف يقدرون؟ الذين ومن ينفعون؟ الذين فمن

 مــن ��ــان إ�ــ� والتحصــيل التقــدير أمــر �ــ� �ع�ــد: قــالوا بفط�ــ� لــ�س فلعلــھ أخ�ــ�، رأي

 ســـ�ر بأ�ـــ�اب �ـــم وال فـــن بأ�ـــ�اب �ـــم وال فلســـفة بأ�ـــ�اب �ـــم ال هللا، خلـــق عامـــة

 مـــن ال��ـــان وجمعـــوا �ســـان� ب�ـــ� جملـــة مـــن وفـــالن وخالـــد و�كـــر وعمـــر ز�ـــد بـــل ومجـــون 

  الس�ان عامة

  فعادوا
ً
  وغضبان وول�ان ومجبور  مكسور  ب�ن و�م قليال

  تـنقص ال دينـار مائـة: �عضاء ب�ن الوقار ذوي  من شيخ قال �ول  الب�ت عند
ً
 در�مـا

 
ً
  ا��سناء �ذه ع�� واحدا

  ا��سناء؟ تلك �� وأين: أنيق ف�� قال

  ترا�ا ال�� تلك: الشيخ قال

  الغرارة؟ �شبھ ال�� البدينة السمينة أتلك: الف�� قال

 و�خـرون الشـيخ أحـد�م: الضـار��ن من خمسة أو أر�عة تحت سقط ح�� أتم�ا فما

 ف�انــــت �ق�ــــ�اح �غ�ــــ� أخــــرى  ��نــــة و�ــــ� وســــامعات ســــامع�ن مــــن شــــ�ت مــــا �خــــرات، أو

 الضـــرب غ�ـــ� �ـــ� ال��نتـــان تتفـــق فلـــم ال��فـــاء، النحيفـــة نصـــ�ب مـــن الرا��ـــة الضـــر�بة

 والشـــيخ والقـــروي ا��ضـــري  ع�ـــ� �شـــتمل ال��ـــان مـــن ال��نـــة و�انـــت و�يـــذاء تجبيـــھوال

 معرفـة لـھ ل�سـت ومن ال�� �ساء �عرف ومن و�عزب والزوج واملتعلم وا��ا�ل والشاب

خـــــــــذت فـــــــــإذا. قرابـــــــــة وال ��ـــــــــن
ُ
 أبر�ـــــــــاء، وال وم��مـــــــــون  ان��ـــــــــاء، وال ابتـــــــــداء ف�نـــــــــاك �راء، أ

 وعمــــت الرشــــوة، وك�ــــ�ت ال�ســــاء وجميــــع الرجــــال جميــــع عــــرف �ــــ� نز�ــــاء، وال ومغرضــــون 

 إ�ـــ� فلينقـــل قر�ـــة أ�ـــل مـــن �ـــان فمـــا ال��ـــان، وتبـــدلت �قاو�ـــل، واستفاضـــت الوشـــاية،

  بحال تندفع وال تمتنع ال و�� الش��ة، ومنع املظنة لدفع غ���ا
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 مــن وأوقعــت جني��ــا أن�ــ� وعلمــت الورطــة ��ـذه علمــت فلمــا: الســطور  �ــذه �اتــب قـال

 وأن�ـــ� بـــالتور�ط، ت��عـــت قـــد كمـــا) بـــالتخليص( مطالـــب أن�ـــ� كـــذلك مـــتعل ف��ـــا أوقعـــت

  فتحت
ً
  و�دأت إغالق، من لھ مناص وال بابا

ً
  ختام من لھ بد وال أمرا

 �ــــ� �ــــ� كمــــا واجعلو�ــــا والتقــــدير، وإيــــاكم وال��ــــان، إيــــاكم: قلــــت مــــا ســــمع ملــــن قلــــت

 �سـأل وال جـاب يجب��ـا وال مقـدر يقـدر�ا فـال العصور، ضرائب ب�ن فذة ضر�بة ا��قيقة

 إال ا���ومـة ع�ـ� ومـا �سـو�مھ، و�سـّوم بذلـھ يبـذل ملـن ف��ـا الـرأي ي�ـ�ك وإنما سائل، ع��ا

 �ـــل �ـــ� را��ـــات مائـــة �ـــل أســـماء الـــبالد أرجـــاء �ـــ� و�النـــداء و�ال�ـــ�ف باملـــذياع �علـــن أن

 وســ��ى  �شــاء مــن ذلــك �شــاء أن إال و�وصــاف الصــور  �شــر مــن عل��ــا وال �يــام، مــن يــوم

 النـــــاس فيؤد��ـــــا �مانـــــة، �ـــــ� إفـــــراط إ�ـــــ� ا��يانـــــة مع�ـــــ� و�نقلـــــب ا��زانـــــة، �ـــــ�تمت كيـــــف

 
ً
 مــا فاســتدر�وا مــرة �عــالن فــا��م �لمــا مــرات، �عــد مــرات و�بــذلو��ا مضــاعفات، أضـعافا

  !فات
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  �غنياء مطاعم

   

  ؟. . .�غنياء مطاعم

  الفقراء مطاعم تقصد لعلك

 يتعلمـون  مطـاعم إ�ـ� حاجـة �ـ� أك���م، الن أو أل��م، اقصد �غنياء مطاعم بل. كال

  يأ�لون  ما ف��ا يجدون  مطاعم إ�� الفقراء �احتياج يأ�لون، كيف ف��ا

  وأن يأ�ــل، إن يجــب الفق�ــ� إن رأ�ــي �ــ� البدائيــة فمــن
ً
 الــدنيا �ــذه �ــ� النــاس مــن أحــدا

  أرغفــة بضــعة �ســاوي  عمــل عــن ���ــز ال
ً
 فــذاك ��ــز فــأن. ��ــار �ــل �ــ� �دم مــن وقلــيال

 إن إذن �مــة وع�ــ� واملــوت، بــا��وع عليــھ يجــزي  الــذي بــوزره ولــ�س بحــذاف���ا �مــة وزر

 انتظـار �ـ� الغـذاء مؤنـة تكفيـھ بمطـاعم أو وألمثالـھ، لـھ تـدب��ه تتو�� �عمل قوتھ لھ تكفل

 لــــھ تــــدبر �رزاق امل�ســــر الغ�ــــ� بــــال فمـــا ا��ــــروم، الفق�ــــ� شــــأن ذلــــك والصــــناعة العمـــل

  واملشارب؟ املآ�ل وعنده الطا�� وعنده املطبخ وعنده ف��ا ليأ�ل املطاعم

 الفق�ـ�، أزمـة فتلـك السـفلية فأمـا: واحـد وقـت �� وعلو�ة سفلية طعام أزمة مصر ��

: مصـر �ـ� قيـل إذا الغـذاء يجد ال ولكنھ الطعام يجد الذي الغ�� أزمة فتلك العلو�ة وأما

 ع�ــــ� يــــزال وال ��ــــل ةصــــناع يج�ــــل رجــــل �عــــم �ر�ــــ� ع�ــــ� فــــذلك) يأ�ــــل �عــــرف فــــالن(

 الـذي الطعـام أو اللذيذ الطعام �و أنھ عنده النافع الطعام �عر�ف ألن. يأ�ل مما خطر

  الطعــــام ي�ــــون  وقــــد �حشــــاء و�مــــأل ا��ــــوف، ع�ــــ� يثقــــل
ً
  ضــــار، و�ــــو لذيــــذا

ً
 ع�ــــ� وثقــــيال

  .�عضاء وانتظام ا��سم ��ة إ�� يؤول فيما الوزن خفيف و�و املعدة

 خسـارة، ع�ـ� خسـارة إليـھ يضـيف �ـو فـإذا فقـد ممـا سمھج �عوض انھ يحسب وقد

 
ً
  ثم ج�د، ع�� وج�دا

ً
  كالل، ع�� كالال

ً
  .فتور  فوق  وفتورا

 ( إن سمعت
ً
 ثـم السـكر، بـداء أصـ�ب أنـھ قليلـة أشـ�ر �عـد سـمعت ثـم تزوج،) محدثا

 طلبــھ لــوال وأنــھ الســالمة، طلــب حيــث مــن بالــداء أصــ�ب قــد انــھ فعلمــت ح�ايتــھ ســمعت

 إن صـــــاحبنا ظـــــن. الـــــداء مـــــن وا�عـــــد العافيـــــة إ�ــــ� أقـــــرب ل�ـــــان طل��ـــــا ثحيـــــ مـــــن الســــالمة

 يكـــن لـــم فمـــن انقطـــاع، يتخللـــھ ال دائـــم عمـــل - �قـــل ع�ـــ� ا��ـــديث الـــزواج أو - الـــزواج
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ً
 ع�ـــ� أعـــزب نصـــف أو أعـــزب ف�ـــو املســـاء و�ـــ� �صـــيل و�ـــ� الظ�ـــر و�ـــ� الصـــبح �ـــ� م��وجـــا

 �مـــا آن؟ �ـــ� الـــزواج وعـــدم اجالـــزو  بـــ�ن يجمـــع إن ��ســـان �ســـتطيع وكيـــف. تقـــدير اقـــل

 العسـل شـ�ر إبـان الطـالق مع�ـ� �عض بي��ما ا��مع �� ي�ون  وقد يجتمعان؛ ال نقيضان

  .با� والعياذ

 وقـاك بصـ�� حازم رجل ألنھ والوقاية ا��يطة واجب ي�س ولم وتزوج، وتزوج ف��وج

  .القبيل �ذا من والبصر ا��زم شر هللا

 الطعــــــام و�ــــــ�ن الر�ــــــق ع�ــــــ� والعســــــل ســــــمنال مــــــن دائــــــم شــــــرب الــــــدائم الــــــزواج فمــــــع

  .موجودان و�ما والعسل السمن وجد و�لما والطعام،

 للعافيـــة م��مـــا وارد للبـــدن م��مـــا انفـــع و�ـــل والعســـل؟ الســـمن مـــن أوفـــر غـــذاء و�ـــل

  حالال م��ما أطيب
ً
  حالل؟ ع�� معينا

 مـن �ـوب �ضـم �ـ� الكبـد عناء ألن قدر، حيث من الضرر  فجاءه صاحبنا قدر �كذا

  يكــــن فلــــم الـــدائم، الــــزواج عنــــاء مــــن عليـــھ أشــــق والعســــل منالســـ
ً
 بــــھ �عــــوض مــــا عوضـــا

  أسلفت كما �ان بل حاللھ، ع�� واستعانھ
ً
  كالل، ع�� كالال

ً
  .فتور  فوق  وفتورا

  �عضــــــ�م يبــــــارى  وآخــــــرون
ً
 واصــــــطناع القــــــدور ) �ســــــ�يك( و املائــــــدة) �لفــــــة( �ــــــ� �عضــــــا

 املعـــدة ع�ـــ� والثقـــل لتفا�ـــة،ا رديـــف املعـــدة ع�ـــ� ا��فـــة عنـــد�م: �صـــناف مـــن) ا��يـــد(

  .والغزارة املتعة رديف

 متعارضـــــــون، متبـــــــادلون  بيـــــــ��م و�ـــــــم عليـــــــھ؛ و�ـــــــولم بـــــــھ �شـــــــ��ر صـــــــنف مـــــــ��م ول�ـــــــل

 والنصــــب الكظـــة مـــن نصـــي��ا املعـــدات تحـــرم ال ح�ـــ� م�ســـاجلون، الكـــرم �ـــ� م�ســـابقون 

 
ً
  .القبور  إ�� السباق: السباق مضمار �� م��م واحد يتخلف وال يوم، �عض أو يوما

  �غنياء؟ مطاعم: عنوا�ي و�ستغرب �حياء، مع يزالون  ال �ؤالء أمثال البلد أ��

  والكــراع الضـياع أ�ــ�اب إليـھ �سـاق مطعمــا أ��بـھ مـا
ً
 يتعلمــون  سـنة �ــل مـن شـ�را

  !مكر��ن أموال�م من عليھ و�نفقون ) ��ل( فيھ
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  أ��بــھ ومــا
ً
 ع�ــ� ي��ــم كمــا الفــاخرة املطــابخ ع�ــ� ي��ــم ا���ومــة دواو�ــن مــن ديوانــا

 ولــــ�س �عينــــھ الســــم و�ــــو!! الســــم يصــــادر كمــــا الدســــم و�صــــادر وامل�ر�ــــات، ا��ظــــورات

  .هللا رحمھ ال��دة صاحب قال كما الدسم �� السم

 شـأن �ـو كمـا �عرفـھ ال وألنـھ يجده ال ألنھ الغذاء املرء يحرم أن الك��ى  �فة أن ع��

  .الفقراء سواد من عندنا العظ�� الك��ة

 املعـدة إ�ـ� ينظرون و�أنما ا��وع، إس�ات و��ن التغذية ب�ن يفرقون  ال فقرائنا فاك��

 أســـــكتوه فـــــأن. . . الســـــ�وت إال منـــــھ يـــــراد ال الـــــذي النـــــابح ال�لـــــب إ�ـــــ� نظـــــر��م الصـــــارخة

 �سـكت أن �عد عل��م ض�� وال أحسن، فذلك ب��ر أسكتوه وإن حسن، فذلك �عظمة

  .النباح عن و�كف

  خيار؟ أم عيار أللبطن

 مــن يحســبون  و�ــأ��م فيــھ، خ�ــ� ال كثيــف غــث طعــام مــن) شــبعوا( �لمــا مجــوا�� ذلــك

 بالقليــل، م��ـا ي�ــ��وا أن اسـتطاعوا إذا الصــارخة باملعـدة يحفلــوا أن وا��انـة الصـغار

  .الرجال بد�اء يليق الذي باألمر عل��ا و�حتيال خداع�ا عن ال��ز فل�س

 �ـــــ� �عـــــدون  وال النـــــاس، �علمـــــون  أنـــــاس بـــــ�ن للمعـــــدات املســـــكت�ن �ـــــؤالء رأيـــــت ور�مـــــا

  .ا���الء زمرة من �حصاء مص��ة

  الرســالة صــاحب ولصــديقنا لنــا �ــان
ً
 جن��ــات ثمانيــة يقــبض التــدر�س �ــ� زميــل أيضــا

  .�سبوع �� مرت�ن أو مرة عليھ و�غ�� العام، �� فدان نصف و�ش��ي  الش�ر، ��

 ي�ـون  مـا ��أ�ـ �ـ�يح الرجـل أن إليـھ �ـذا فاسـر طبي��ا ع�� املدرسة ناظر وعرضھ

 يأ�ــــل و�ــــو �ــــذا ي�ــــون  كيــــف الغــــذاء؟ قلــــة الغــــذاء قلــــة �ل�ــــا آفتــــھ وأن الســــليم، ا��ســــد

  يجوع؟ وال و�شبع

 ا��صــــص مــــن يفــــو��م أن تالميــــذه ع�ــــ� النــــاظر وخــــاف طعامــــھ، ع�ــــ� الرجــــل وأصــــر

 طعــــام مـــن يأ�ـــل أن آمـــره بــــل لـــھ، فـــأذن. . �غمـــاء نو�ـــات مــــن �ســـتاذ �ع�ـــ�ي  مـــا بمقـــدار

  . .!ال��ار �� نافعة وجبة ضمان �قل ع�� وفيھ ،ثمن �غ�� الغداء
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 حكمــــھ �ــــ� ألنــــھ. ا��مــــار أ�ــــ�: جســــده عــــن ت�لــــم إذا يقــــول  أوغســــط�ن القــــد�س �ــــان

  .ا��يوان فصائل كسائر حيوان

 يحســـبون  و�ـــم و�ســـمونھ �ســـقمونھ، و�ـــم يطعمونـــھ الـــذين �ـــؤالء عنـــد ا��ســـد أمـــا

 لــــــو ل�ــــــم وخ�ـــــ� و�شــــــبعون  ،يـــــأ�لون  كيــــــف �عرفـــــون  وال املــــــال و�نفقـــــون  �ســــــمنونھ، أ��ـــــم

 الواقــع �ـ� ف�مــا. . . ا��مـار أ�ــ�: صـاحبھ عـن يــت�لم و�ـو يقــول  نأبـ �حــق ف�ـو يجوعـون،

  .إ�سان جسم �� اثنان حماران

  !و�غنياء القراء من ا���الء، مطاعم �شرع �ؤالء وملثل
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  رأ��ا؟ ما

   

  العصر�ة؟ الفتاة إ�� والضم�� رأ��ا، ما �عم

 زوج �ــــ� فتيــــات لــــثالث أو لفتــــات�ن شــــر�كة ت�ــــون  أن و�ــــ� الزوجــــات �عــــدد ��ــــ رأ��ــــا مــــا

  واحد؟

 مــن تفقــھ ال أل��ـا الضــرة، دور  تمثــل أن مـن أ��ــز إ��ـا: فــأقول  نخو��ــا فـأث�� أبــدا أن�ـ�

 �ســــالحھ، للضــــر ت�ــــ�ود �انــــت ال�ــــ� جــــد��ا تفق�ــــھ �انــــت مــــا الرجــــال ومأخــــذ ال�ســــاء كيــــد

 وأعــرف نفســ�ا ع�ــ� أكــرم إ��ــا: فــأقول  ل�ــا �دفاشــ أث�ــ� ثــم صــالحھ بمقــدار للضــر وتصــ��

  تقبـــل أن مـــن وزوجـــھ املـــرء بـــ�ن النفســـية باألواصـــر
ً
 النفســـية �صـــرة فيـــھ تنقطـــع زواجـــا

  وذاك �ــــذا ع�ــــ� أعقــــب ثــــم الكرامــــة فيــــھ و��ــــبط
ً
 أن املقــــال �ــــذا �ــــ� نو�ــــت مــــا إن�ــــ�: قــــائال

 ال ولكنــــھ تالزوجــــا �عــــدد يج�ــــ� �ســــالم أن عرفنــــا فقــــد الــــدين، حكــــم إ�ــــ� مع�ــــا احــــتكم

 امــرأت�ن بــ�ن الرجــل �عــدل أن واســتكثاره العــدل ع�ــ� بحضــھ يمنعــھ أن ي�ــاد بــل يوجبــھ،

  عليھ حرص ولو

 مـــــن �ـــــان فر�مــــا املعاصـــــر�ن، والقـــــادة ا��ــــدث�ن الساســـــة آراء إ�ـــــ� مع�ــــا احـــــتكم إنمــــا

 �مــة عل��ــا �انــت �ــال�� حالــة �ــ� قــط أنفســ�م يجــدوا لــم القــادة �ــؤالء أن �علــم أن الع�ــ�ة

 بـــــل القـــــرآن، أجـــــازه مـــــا وأجـــــازوا الزوجـــــات �عـــــدد ل�ـــــم خطـــــر إال �ســـــالم صـــــدر ر�يـــــةالع

 الشـرا�ع أتصـول  إ�ـ� النظـر ت��يح دوا�� من العلم �ذا �ان ور�ما يوجبوه، أن أوش�وا

  وأسباب بواعث من ل�ا �ان ما و�سو أناس عا��ا ال�� و�خالق

 ال�سـل يطلبـون  أل��ـم جـاتالزو  بتعـدد ين�ـ�ون  ا��ديثـة أملانيـا �ـ�) الناز�ـة( أقطاب

 فـــــاتح�ن الشـــــرقية أور�ــــا بطـــــاح فيــــھ يملئـــــون  الــــذي لليـــــوم و�تــــأ�بون  بـــــا��نود و��ــــاثرون

  ومقيم�ن

 روح: (كتابــة �ــ� ين�ــ� لي�ــ�ج بجامعــة الفلســفة قســم عميــد برجمــان أ�ســت فاألســتاذ

 انقراضــــھ ومنــــع النــــوع بقــــاء ســــ�يل �ــــ� الزوجــــات �عــــدد و�وجــــب املفــــرد، الــــزواج) �مومــــة

 فيضـــــمحل بـــــالنوع، و�ضـــــر الطبيعـــــة ينــــاقض ا��يـــــاة طـــــوال املفـــــرد الـــــزواج إن: (فيقــــول 
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 الدولـــة تلـــك الصـــا��ة الدولـــة مثـــال وإنمـــا. الرجـــل ع�ـــ� الواحـــدة الزوجـــة فرضـــت حيثمـــا

 �ـــاف الرجـــال مـــن عـــدد �مـــم �ـــ� يـــزال ولـــن. عـــار وصـــمة عقـــب �غ�ـــ� املـــرأة ف��ـــا ت�ـــون  ال�ـــ�

 أن فــــــنعلم املفــــــرد الــــــزواج �ــــــ�افة ن�بــــــذ أن إال علينــــــا ومــــــا. �نــــــاث جميــــــع إليــــــالد وقابــــــل

  فحـــل �ـــل جعلـــت قـــد الطبيعـــة
ً
 �ـــ� يقـــتلن لـــم اللـــوا�ي البنـــات مـــن لعشـــر�ن لعشـــرأو �افيـــا

  )�مومة غر�زة نفوس�ن

 إ�ـــ� بالرجعـــة يو�ـــ�� ومبادئـــھ) نظر�اتـــھ( ومقـــرر  املـــذ�ب فيلســـوف روزن�ـــ�ج والـــدكتور 

 زخـــرت ملـــا الزوجـــات �عـــدد لـــوال إنـــھ و�قـــول  الـــزواج، مســـائل �ـــ� ا��رمانيـــة القبيلـــة آداب

 الثقافـة مقـدمات لبطلت الزوجات �عدد ولوال( املاضية؛ القرون �� ا��رمانية الشعوب

  ير�ــى �زمــان �عــض �ــ� ال�ســاء عــدد �ــان إذ الغر�يــة،
ً
 يوشــك كمــا الرجــال عــدد ع�ــ� كث�ــ�ا

 أيـام خـالل يـذ��ن أن ال�سـاء �ـؤالء ع�� يق��� ف�ل. . . ا��اضر الزمن �� �مر ي�ون  أن

 يلقا�ــــــــا ال�ــــــــ� املزر�ــــــــة لل�ــــــــ�ر�ة مســــــــ��دفات الطبيعيــــــــة حقــــــــوق�ن محرومــــــــات ا��يــــــــاة

 البا�ســات �ــؤالء �ســلم أن فيــھ �ــو بمــا القــا�ع املنــافق للمجتمــع يــؤذن و�ــل العا�ســات؟

  )ألضاحيكھ؟

  الشــرعيات، الزوجــات غ�ــ� مــن �بنــاء إنجــاب في�ــيح يتمــادى ثــم
ً
  للنــوع تكث�ــ�ا

ً
 و�عز�ــزا

  !نيةا��رما �مة لقوة

 فإحـدا�ن. البـاب �ـذا �ـ� �ملـاني�ن املفكـر�ن رأي مـن قر�ب �ملانيات املفكرات ورأي

 �ملانيــات البنــات إن: (ال�ــ�فيات بــ�ن ل�ــا خطــاب �ــ� تقــول ) �لنــك شــول��( الســيدة و�ــ�

 واغتبـاط خضـوع �ـ� بحكم�ـا و�صـدعن �صـيلة غرائـز�ن إ�ـ� ا��اضر عصرنا �� يرجعن

 ��ــا و�صــبحن و�رض الــدم ��ــا يملكــن سـماو�ة عطيــة إال �ــ� نإ الغرائــز �ــذه أن عارفـات

  )ا��ديثة �ملانية للمرأة نماذج

 كمـــا ا��نـــود إ�ـــ� يحتـــاج نـــابليون  �ـــان الزمـــان مـــن �امـــل بقـــرن  الناز�ـــة الفلســـفة وقبـــل

 أمـم النـاز�ون  �غـري  كمـا بالتناسل الفر�سية �مة �غري  و�ان �ن، الناز�ون  إل��م يحتاج

 وعـــــدد ازديـــــاد �ـــــ� ال�ســـــاء عـــــدد رأى �لمـــــا اليـــــوم يقولـــــون  مـــــا مثـــــل يقـــــول  و�ـــــان ا��رمـــــان،

  نقصان �� الرجال
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 اللقطــــاء حــــال إلصــــالح اســــتطعت مــــا �ــــل صــــنعت إن�ــــ�: (الصــــدد �ــــذا �ــــ� قولــــھ فمــــن

 الناحيـة �ـذه �ـ� �غلـو أن �سـتطيع ال املـرء ولكن وامل�انة، للعار �ساقون  الذين املساك�ن

  تجد لم وإال الزواج، نظام ع�� مخافة
ً
  )عليھ يقدم أحدا

 الز�ـــى أبنـــاء يكـــن فلـــم الزوجـــة جانـــب إ�ـــ� ســـر�ات القـــديم الـــزمن �ـــ� للرجـــل �ـــان وقـــد(

 زوجـــة مـــن اك�ـــ� للرجـــل يبـــاح أال امل�ـــ�ك ومـــن. أيامنـــا �ـــ� �احتقـــار�م يومئـــذ محتقـــر�ن

  )مرضت أو حملت �لما �األعزب �و فإذا

 ل�ــن خــراب و�ــن التا��لــي يخــادن ولكنــة ا��ــديث، العصــر �ــ� ي�ســرى  ال الرجــل إن(

 ل�ـــا ي�ب�ـــ� ومـــا املـــرأة إكبـــار ع�ـــ� الفر�ســـيون  درج ولقـــد. الزوجـــات �لفـــة مـــن أفـــدح �لفـــة

  . . .)الذر�ة إلخراج آلة إال �عد �انت فما الرجال مساواة

 فـإذا املـرأة، أمـا. ذلـك أثـر عليـھ يبـدو وال ال�سـاء من كث��ات ي��وج أن الرجل و�طيق(

  !)الذبول  يدرك�ا محالة فال مرة �عد مرة اق��نت

 ع�ـ� ا���سـ�ن أحـد سـيادة مـن منـاص ال: (ا���سـ�ن بـ�ن املساواة عن نابليون  و�قول 

 الطاعـــة م�ـــان و�ـــو املطبـــوع، م�ا��ـــا املـــرأة اع��لـــت إذا �مـــة نظـــام يختـــل فقـــد. . . �خـــر

  !)وا��ضوع

 ا��ـــــــــ�س بـــــــــ�ن نصـــــــــ��ات �ملـــــــــاني�ن وخلفـــــــــاءه نـــــــــابليون  أكســـــــــ�ت �ـــــــــل. أدري  ال و�ن

  النص��ات؟ من بي��ن ل�م بمن عصفت أو اللطيف،

. قــــدوم�ا نتوقــــع ال حيــــث مــــن و�نــــاك �نــــا تنفجــــر أن يخ�ــــ�� أو قادمــــة، ا��ــــرب لكــــن

 مــن عنــدنا ولــ�س امــرأة، ماليــ�ن ثمانيــة وعنــدنا ا��ــرب مــن خرجنــا إذا الــرأي ي�ــون  فمــاذا

  !مليون؟ ونصف سبعة أو مالي�ن سبعة أال الرجال

 �ن�لســـــــــــتوما: (بلقــــــــــاح وتلقـــــــــــيح�م لرجــــــــــالا بحصـــــــــــد العفــــــــــن املـــــــــــاء يتكفــــــــــل اليــــــــــوم

 يصــــــاب وال الفتيــــــان فيصــــــاب جديــــــد إقلــــــيم �ــــــ� الــــــري  مــــــاء ان�شــــــر حيثمــــــا) والبل�ارســــــيا

  .ال�ساء يضعف وال الرجال و�ضعف الفتيات،
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 اللطيــف؟ ا��ــ�س أناقــة مــن يبقــى فمــاذا البدايــة، �ــذه فأتمــت ا��ــرب، جــاءت فــإذا

 ،)النـدى( بلغـة الكـالم تحسن ال ال�� ورةالضر  �ذه أمام الضر ع�� املتعاليات ترف ومن

  الصالون؟ رواد ينح�� كما واب�سام رقة �� تنح�� وال

 مشــــاق �ــــ� بالرجــــال �ســــ�بدل�ن العمــــل؟ ع�ــــ� نقســــر�ن الزراعــــة؟ إ�ــــ� ال�ســــاء �ســــوق 

  �شغال؟

 �ـان ولـو اللطيـف، ا��ـ�س مزايـا مع�مـا وذ�بـت وال�ـ�ف، �ناقـة ذ�بـت حال �ل ع��

 النــدى بنــات مــن يكــن ولــم الوضــيع، والب�ــت ال�ــوخ بنــات مــن قــاتاملر� بتلــك املشــتغالت

  والصالون 

 ومشـــــ�لة �ســـــرة ومشـــــ�لة النـــــوع ملشـــــ�لة ا��ـــــل فـــــأين العمـــــل، ملشـــــ�لة حـــــل �ـــــو ثـــــم

  !�خالق؟

    !. . علية هللا أعا��ا) �جتماعية الشئون  وزارة( يدي ب�ن عظيم عمل
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  املاضية ا��رب ذكر�ات من

   

 الــدنيا �انــت فقــد مــرت�ن، حياتــھ �ــ� العامليــة ا��ــرب �شــ�د أن واحــد ســانإ� ع�ــ� كث�ــ�

  �شــ�د ال �ل�ــا
ً
 أوســع ع�ــ� و�انــت قــرون، ســتة أو قــرون خمســة �ــل �ــ� مــرة إال عامليــة حر�ــا

 تلـــك �ـــ�) العـــالم( �ســـ�� مـــا �ـــل �ـــ� دول  ثـــالث أو دولتـــ�ن �ـــ� تنحصـــر آفاق�ـــا لـــھ ت�ســـع مـــا

  العصور 

 �لـھ العـالم �شـ�د أوالء و�ـانحن قرن؛ ر�ع قبل �العظ� ا��رب ش�دنا فقد اليوم أما

 
ً
 الشــــعوب كبـــار مــــن ال�ســـيطة ظ�ـــر ع�ــــ� مـــن �ــــل �ســـتغرق  أخـــرى  عامليــــة ��ـــرب متحفـــزا

  �ش���وا لم ولو وصغار�ا
ً
  قتال �� جميعا

 ن�ـــوص أو أع�ــ� حضــارة إ�ــ� وخطــوة �ــالك؟ أو ونجــاة شــر؟ أو خ�ــ� ذلــك؟ وراء مــاذا

  الك�وف؟ �مجية إ��

  !تنفر وال �شر

 العامليـة املشـ�لة وجـود ع�ـ� دليـل العامليـة ا��ـروب تتـا�ع إن: نقـول  السـنة �ـذه �وع�

 بوجـــوده شـــعور  نفســـھ للعـــالم يكـــن لـــم أن و�عـــد وجـــود، املشـــ�لة ل�ـــذه يكـــن لـــم أن �عـــد

 
ً
 وم�ـــ� ا��ـــل، بدايـــة فتلـــك املشـــ�لة ظ�ـــرت وم�ـــ� و�وطـــان الـــدول  عصـــ�يات عـــن مســـتقال

  ية؟��ا أي ال��اية عالمة فتلك ا��طر تفاقم

  هللا شاء إن ا��طر ��اية بل العالم؟ ��اية أو ا��طر ��اية

 يـوم يـنقض لـم سـنوات أر�ـع ف�ـ� و�حاطـة، ا��صـر تفـوق  املاضية ا��رب وذكر�ات

 مــــن أو املع�شــــة تجــــارب مــــن أو الفكــــر تجــــارب مــــن جديــــدة تجر�ــــة غ�ــــ� ع�ــــ� م��ــــا واحــــد

  ا��ياة تجارب

 ع�ـ� عرضـت قـد العظ�ـ� ا��ـرب ألن سـنوات، أر�ـع �ـ� مجتمـع سـنة آالف أر�عة تار�خ

 وأطــــوار السياســــة خ�ــــ�ة مــــن ��ســــان بنــــو عرفــــھ مــــا �ــــل �ر�ــــع ســــنوا��ا مــــدى �ــــ� النــــاس

 �ســـــفار قـــــراءة مـــــن إال �قـــــدمون  ير�ـــــا لـــــم ودوالت ملـــــوك مصـــــائر أر��ـــــم وقـــــد التـــــار�خ،

 ع�ـ� املقـال �ـذا �ـ� أقتصـر لكن�� العيان رؤ�ة الناظر يراه مما صغ�� ق�س و�� الطوال،
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 مـــا ع�ـــ� اســـتذ�اره و�ـــ� أديبـــة، �ـــ�يفة �ـــ� أكتبـــھ ألن�ـــ� وال�ـــ�افة �دب تمـــس ذكر�ـــات

 ال�ـــــــ�ف والســــــيما يطبــــــع مــــــا �ــــــل ع�ــــــ� شـــــــديدة الرقابــــــة �انــــــت للمعت�ــــــ�ين ع�ــــــ�ة أرجــــــو

 إ�ـ� حـ�ن مـن القصـائد أو املقـاالت �عـض ال�ـ�ف �ـ� ن�شـر الـذين نحـن وكنا. السياسية

  بــــاملكتو���) بالرقيــــ( و�ســــ�� الرقابــــة، تلــــك مبلــــغ �عــــرف حــــ�ن
ً
 ع�ــــ� بالرقبــــاء لــــھ �شــــب��ا

 يلمــــح ال���ــــي املكتــــو��� �ــــان ا��ميــــد عبــــد الســــلطان أيــــام العتيقــــة، تركيــــا �ــــ� ال�ــــ�افة

  ال�اتـب ي�ون  أن مخافة فيحذف�ا) املراد( �لمة
ً
 و�ـان مـراد السـلطان حـ�س إ�ـ� ��ـا مشـ��ا

 و�انــت رشــاد دمحم الع�ــد و�ــ� ��ــا املقصــود ي�ــون  أن مخافــة فيحــذف�ا) الرشــاد( �لمــة يلمــح

 ال�ـــ�افة قـــراء إال النبــأ جليـــة �ل�ــا الـــدنيا فــتعلم العظمـــاء مــن عظـــيم بقتــل �نبـــاء تــأ�ي

 ع�ــ� وقــس. . . القلبيــة بالســكتة مــات أو بــا���� مــات قــد أنــھ إال �علمــون  ال فــ��م ال��كيــة

  �نباء سائر ذلك

 قلــــــم ��ــــــ الرقبــــــاء �عــــــض ســــــار - النحــــــو �ــــــذا مــــــن قر�ــــــب ع�ــــــ� أو - النحــــــو �ــــــذا وع�ــــــ�

 يث�ـــــ� مـــــا م��ـــــا يحـــــذف وأن �شـــــر�ا، قبـــــل ال�ـــــ�ف يراجـــــع أن إليـــــھ املو�ـــــول  املطبوعـــــات

 مـــــخ ألفـــــاف �ـــــ� يندســـــون  بـــــل الســـــطور  بـــــ�ن يندســـــون  ف�ـــــانوا لقضـــــائھ، راد وال ا��ـــــواطر

 مــــــن كنايــــــة علـــــ��م) فــــــوت( وقـــــد بالــــــد�اء غلـــــ��م قــــــد أنــــــھ خلـــــده �ــــــ� يقـــــع ال ح�ــــــ� ال�اتـــــب

  !�لباء �ذكياء و�م الكنايات،

 فغلبــوا شــعر�ة قصــيدة �ــ� �ســتقالل ذكــر ع�ــ� حرمــوا أ��ــم نــوادر�م مــن ر�يو�حضــ

 بـل عل��ـا، ا��مايـة إعـالن عنـد مصر استقالل ينكر لم ألنھ! ا��ماية لدولة العام القائد

) أدفــــو �ي�ــــل( وصــــف �ــــ� قصــــيدة) ��ــــرام( إ�ــــ� أرســــلت عليــــھ وا��افظــــة برعايتــــھ وعــــد

  :وأطياف�ا ا��رب لةأخي ف��ا وتبدو �تية باألبيات ختم��ا

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس �غتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف�م

   
  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ر �غتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الف�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� املغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

     
  ق�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ر�ن تقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

   
  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ م�ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ط�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� واحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

     
  ذ�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ال�واكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�م

   



58 
 

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ى مثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال
ً
  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا

     
 وخلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ُ
 ا��مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

ُ
  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك الفراعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
 بمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�

ً
  للملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

     
  وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ��اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة البغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ��م

   
  ع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�وا بمدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

     
  وم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� البطالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة و�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

   
  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا��ا إقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

     
  تتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض �وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ��ا

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح تر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

     
  ع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� هللا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير وذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  أال تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث آال

     
  افتجنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ف��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط واجزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

   
 وخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

ً
  قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن معارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

     
  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل��جو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
 ال ي�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

ً
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

     
  وس�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقالال

     

 رئــ�س �ــ� فقــال ذ�ــب؟ أيــن عنــھ وســألت �خ�ــ�، الب�ــت ف��ــا ولــ�س القصــيدة فظ�ــرت

  التحر�ــر
ً
 إ�ــ� تــذ�ب أن أ��مــك! الشــاعر بطــن �ــ� ال املــرة �ــذه املكتــو��� بطــن �ــ�: ضــاح�ا

  !القصيدة؟ من العز�ز الب�ت �ذا ذ�ب حيث

 إ�ــ� واحتجــت العمــل مــن خلــوت ألن�ــ� املطبوعــات، قلــم �ــ� أعمــل أن املقــادير وشــاءت

 مــــن أعانيــــھ كنــــت مــــا يناســــب عمــــل و�ــــ� رفيــــق جــــو �ــــ� أشــــ�ر بضــــعة بالعاصــــمة �قامــــة

 ( أ�ــــون  أن أشــــأ فلــــم الســــقم
ً
 �ــــ� ال�ــــ�ر�ة مــــن املكتــــو��� نصــــ�ب أعلــــم وأنــــا) مكتو�جيــــا
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) �ورنبلــــور ( مســــ�� دعــــا�ي ح�ــــ� واحــــد أســــبوع يمــــض فلــــم وال�ــــ�في�ن �دبــــاء مجــــالس

  و�ــان مكتبــھ، �ــ� إليــھ املطبوعــات مــدير
ً
  رجــال

ً
 و�ــ� �شــياء بجميــع املعرفــة يــد�� متحــذلقا

  و�د��� نطق�ا، يحسن ال ال�� الفص�� العر�ية اللغة مقدم��ا
ً
  :قائال

  الوظيفة؟ �ذه �� �عمل فلماذا معنا عطفك يكن لم ذاإ -

  �عنيھ ما ف�م ال إن��: قلت

  وأرا�ـــــي. ال�ـــــ�ف مراجعـــــة �ـــــ� الدقـــــة تتـــــو�� ال إنـــــك: قـــــال
ً
 �عــــــض �ـــــ� ترك��ـــــا أخبـــــارا

  )ا��واطر أمن( ع�� محافظة تحذف أن حق�ا من و�ان ال��ف

 �ـــــ� أقـــــرأ وإ�ـــــي املصـــــر��ن، بـــــ�ن �شـــــره يمتنـــــع مـــــا �خبـــــار �ـــــذه �ـــــ� أجـــــد ال إن�ـــــ�: قلـــــت

 يج�ــــــل أن ي�ب�ــــــ� فلمــــــاذا. �خبــــــار �ــــــذه مــــــن أ�ــــــم �ــــــو مــــــا نفســــــ�ا �نجل��يــــــة ال�ــــــ�ف

  !محار�ون؟ و�م �نجل�� �علمھ ما املصر�ون 

 �خبــــار أخطــــر ع�ــــ� ف��ــــا فنطلــــع يومئــــذ �نجل��يــــة ال�ــــ�ف نقــــرأ كنــــا أننــــا والواقــــع

 �ـــ� �ن�شـــار ةكث�ـــ�  ال�ـــ�ف �ـــذه و�انـــت. ا���ومـــة تقصـــ�� انتقـــاد �ـــ� الل��ـــات وأعنـــف

 وروده تقطـــع �عـــد ال��يـــد ��ـــا وصـــل فـــإذا ف��ـــا، �نجل�ـــ� وا��نـــود الضـــباط الن�شـــار مصـــر

 ع�ـ� ا���ـر لشـدة و��بنـا غ���ـا، من بھ العلم إ�� س�يل ال ما م��ا علمنا الزمن من ف��ة

  ا��ر�ئة الصراحة وتلك البالغة ا��ر�ة تلك إ�� بالقياس املصر�ة ال��ف

  إ�ـ� نظـر) �ورنبلـور ( للمسـ�� نجل��يـة�  ال�ـ�ف ذكرت فما
ً
 أنـت �ـل: قـال ثـم طـو�ال

  الوط��؟ ا��زب من

  املصر��ن من ولك��. كال: قلت

 املكتو�جيـة مـن بـريء وأنـا وانصـرفت. . . بالتحية إ�� وأومأ نتفق، ال نحن. حسن: قال

 لصــــــناعة وال �دب لصــــــناعة فيــــــھ م�ســــــع ال الــــــذي ا��ــــــرب عــــــالم �ــــــ� العمــــــل مــــــن وخلــــــو

  !ال��افة

  أ�ـون  غـرض �غ�ـ� الرقابة أن إال
ً
 ينطـوي  رجـل ال�ـ�ف ع�ـ� يفرضـ�ا رقابـة مـن كث�ـ�ا

  الوظيفة بواجب لھ عالقة ال خفي غرض ع��
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 مــن �خبـار حــذف يتعمـد مـن مــ��م و�ـان امل�افــأة، �ـ� يطمـع مــن الرقبـاء مــن �ـان فقـد

 أو قرابـــة ��مـــة أ�ـــ�ا��ا و�ـــ�ن ب�نـــھ أخـــرى  �ـــ�يفة ب�شـــر�ا تنفـــرد ل�ـــي ال�ـــ�ف �عـــض

  صا�رةم

 ع�ــ� �غــراض عــن امل���ــة والرقابــة) �غــرض( الرقابــة شــر املصــر�ة ال�ــ�افة هللا و�ــ�

  !السواء
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  �دب �� سيجفر�د

   

  ســـيجفر�د خـــط أصـــبح
ً
  �ـــان وقـــد �خ�ـــ�ة، الســـنوات �ـــ� مشـــ�ورا

ً
 ا��ـــرب �ـــ� معروفـــا

 مواقــع �ــ�ع يومئــذ يطلقونــھ �ــانوا أل��ــم �ن، بــھ اشــ��ر الــذي الوصــف غ�ــ� ع�ــ� املاضــية

 أنفــاق وال حصــون  فيــھ يكــن ولــم والون، كنتــان بــ�ن مــا) الســوم( خلــف �ملانيــة ا��يــوش

 ولــــــ�س املعــــــروف) مــــــاجينو( ��ــــــط محا�ــــــاة الســــــنوات �ــــــذه �ــــــ� بنو�ــــــا �ــــــال�� م�ــــــامن وال

 وأناشــيد أسـاط�� �لــھ مصـدر�ا وإنمــا ا��ـرب، فنــون  مـن وال التــار�خ مـن مصــدر لل�سـمية

 القــرن  أواخــر بــ�ن مـا) �ســكندناف( أمــم عـن �ملــان قل�ــان قديمـة شــمالية خرافــة وخيـال

 رواياتـــــھ �عـــــض عل��ـــــا فـــــأدار) فـــــاج��( وجـــــاء عشـــــر، الثالـــــث القـــــرن  وأوائـــــل عشـــــر الثـــــا�ي

 وســــليل الواطئــــة الــــبالد ملــــوك ســــليل ســــيجفر�د البطــــل باســــم واحــــدة وم��ــــا املوســــيقية

  ذاك قبل من العلو��ن �ر�اب

 الواطئـــة الــبالد بــ�ن �انــت وتر��تــھ ســيجفر�د ة�شــأ ألن �ســم ��ــذا ا��ــط ســ�� وقــد

 مجــاز �ــ� وا��ــط البطــل بــ�ن تجمــع مشــابھ و�نــاك �ن ا��ــط يقــوم حيــث الــر�ن ووادي

 عشـر أث�ـ� قـوة �ـ� فيصـبح فيل�سـھ �خفـاء طيلسـان يملك سيجفر�د �ان فقد �ساط��

 
ً
  جلــــــده و�ــــــان الفنــــــاء أبنــــــاء مــــــن النــــــاظر عــــــ�ن تــــــراه وال بطــــــال

ً
 ��ــــــرابا طعــــــن ع�ــــــ� منيعــــــا

 خشــن جلــد لــھ ف�شــأ دمــھ �ــ� وســبح الــر�ن لــذخائر ا��ــارس التنــ�ن قتــل ألنــھ والســيوف،

 ســيف مـن بيديــھ صـاغھ ســيف لـھ و�ــان التنـ�ن ع�ــ� �انـت ال�ــ� القـرون صــالبة �ـ� سـميك

 تقـــف ال �ســـطورة لكـــن �شـــياء مـــن �ـــ��ء يقصـــمھ وال �ـــ��ء �ـــل يقصـــم املكســـور، أبيـــھ

 وتــا�عوه �تلــر يرتضــيھ ممــا ل�ســت لســيجفر�د أخــرى  صــفات �عــدد بــل املشــاية �ــذه عنــد

  النحس �ان فقد
ً
  مماتھ إ�� مولده من ا��بوب للبطل مظال

 أول  �ــو �ــان �غــيض قــزم ور�ــاه بقليــل، والدتــھ �عــد أمــھ وماتــت والدتــھ قبــل أبــوه مــات

 �ــــ�ر مــــن ورقــــة كتفيــــھ بــــ�ن فلصــــقت التنــــ�ن دم �ــــ� وســــبح ملــــرآه املبغضــــ�ن لــــھ العــــاق�ن

  موضـع�ا فبقـى وجلـده الـدم ب�ن فحالت الز�زفون 
ً
 وقـد. شـان�يھ �عـض سـره �عـرف مقـتال

  !عليھ فق��� غلتھ، ل�شفي نبع إ�� يميل و�و املوضع �ذا �� لھ منافس طعنھ
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 خصـــم إليـــھ ��تـــدي و�ـــل الورقـــة؟ �ـــذه موضـــع مثـــل موضـــع ســـيجفر�د خـــط �ـــ� ف�ـــل

  امل�ان؟ ذلك من إال م�ان، �ل من املنيع البطل ع�� و�ق��� فيھ فينفذ

  �ساط��؟ �� سميھ الزم كما ا��ط �ذا النحس زميال  و�ل

 روايتــھ �ــ�) فــاج��( مثلــھ وكمــا �ســاط�� مثلتــھ كمــا ســيجفر�د برناردشــو وصــف لقــد

  ):ال�امل الفاج��ي ( كتابھ �� فقال

  �عــــرف ال �ــــان(
ً
 ر�ــــاه، الــــذي الــــدميم القــــزم يمقــــت �ــــان �ــــواه، غ�ــــ� شــــر�عة وال قانونــــا

  ا��ملــة ع�ــ� و�ــان. الوفــاء حــق تقاضــاه �لمــا الغــيظ مــن و�تم�ــ�
ً
 �خــالق مــن بــراء مخلوقــا

 فالسـفة يصـف�ا كمـا �ر�ـة أو �عي��ـا، الناز�ـة �� �ذه أل�ست) و�داب العرف قيود ومن

  العسكر�ة؟ لألوامر امل��رون �تلر

  ا��ديث سيجفر�د أل�س
ً
  القديم؟ سيجفر�د بمص�� خليقا

 القصــص مــن نصــ�بھ ملنــاأج وقــد الف�ا�ــة مــن ســيجفر�د نصــ�ب ن��ــ�� ال أننــا ع�ــ�

) ارسـاتز( سـيجفر�د خط أن ا��رب) قفشات( من شاع فيما يقولون  فاإلنجل�� وا��يال

  ترى؟ يا �ذه) ارساتز( وما �ملان يصنعھ ما كسائر

 تقابـل أ��ـا العـرف �ـذا �ـ� ل�ـا تفسـ�� وأقـرب. الـدارج عرفنـا �ـ� تفسـ�� إ�ـ� تحتاج �لمة

 إ�ســـان �ـــذا: (الـــ��كم معـــرض �ـــ� نقـــول  حـــ�ن انقصـــد� ال�ـــ� الصـــنا�� أو) التقليـــد( �لمـــة

  !)صناعية ز�ده �ذه: (ا��د معرض �� نقول  ح�ن نقصد�ا أو!). . . تقليد

  أن علــ��م والع�ــدة �نجل�ــ�) قفاشــو( و�ــروي
ً
  رجــال

ً
 إ�ــ� فعمــد الــدنيا بــھ ضــاقت أملانيــا

  املـــوت واســــتخف نفســـھ، بخـــع
ً
  فاشـــ��ى  شــــنقا

ً
 الكر�ــــ�� وضـــرب عنقــــھ فيـــھ ووضــــع حـــبال

 �ـــ� وفكـــر �ـــ��ء يصـــبھ ولـــم فـــانقطع) ارســـاتز( �ـــان ا��بـــل ولكـــن بقـــدر عليـــھ قـــفي الـــذي

  فاشـــ��ى  صـــيدلية إ�ـــ� فـــذ�ب الســـم
ً
 مـــرة وتجرعـــھ خمســـة لقتـــل يكفـــي الســـم مـــن مقـــدارا

  �ـان السـم ألن �ـان، مـا �أ�ـ� �ـو فـإذا انتظـر ثـم واحدة
ً
 حيـث مـن فأفـاد) ارسـاتز( أيضـا

  يأسـھ فـرط مـن ش��ى وا الدواء من نوع إ�� وانقلب �ضرار، بھ أر�د
ً
 �عـد فوجـده رصاصـا

  نار فيھ تنقدح وال ينطلق ال) ارساتز( التجر�ة
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 محالـــة ال بقيـــة العمـــر و�ـــ� للمـــوت، أخلــق ولـــم إذن، ل��يـــاة خلقـــت لقـــد: الرجـــل قــال

 وســرور وشــراب طعــام مــن املتعــة وســعتھ مــا ج�ــد با��يــاة �ســتمتع أن ينــوي  و�ــو وم�ــ��

 وأ�ـــــواب متعــــددة و�ــــ�اف كث�ـــــ�ة بأصــــناف فــــأمر كب�ـــــ� مطعــــم إ�ــــ� طر�قـــــھ �ــــ� وانحــــرف

  بالغذاء امتأل قد أنھ يحسب و�و شاء، ما وأفرط مشبعة، ومنادمة م��عة،

  �ان �لھ ذلك ولكن
ً
  ). . .ارساتز( أيضا

  !فمات

 ز�ــــــدة بــــــ�ن مــــــا لنظ�ــــــ� املشــــــا��ة مــــــن ومــــــاجينو ســــــيجفر�د بــــــ�ن وإن: القفاشــــــون  قــــــال

 أو ال�ــــ�يح، وا��لــــد) التقليــــد( ��لــــدا بــــ�ن مــــا نظ�ــــ� أو والشــــاء، البقــــر وز�ــــدة الكيميــــاء

  !��ل�ن لغة �� الصادقة والضوملة الكذابة) الضوملة( ب�ن ما نظ��
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  ال�لتور؟ أين

   

 ع�ــ� شــاعت ال�ــ�) ال�لتــور ( �لمــة أمــام�م يحملــون  و�ــم املاضــية ا��ــرب �ملــان دخــل

 �لمـــــة وم��ــــا ى،�خـــــر  اللغــــات �ـــــ� ترجما��ــــا شـــــاعت كمــــا ا��ـــــ�ن ذلــــك مـــــن النــــاس ألســــنة

  .العر�ية اللغة �� الثقافة

 يحـار�ون  كمـا ا��رمانيـة الثقافـة أو ا��رمـا�ي بـال�لتور  يحـار�ون  أ��ـم دعـوا�م و�انت

 وأحق�ــــا الثقافــــات أشــــرف أ�ــــ�اب أ��ــــم اعتقــــدوا أل��ــــم السياســــة، وقــــوة الســــالح بقــــوة

  .وأذواق�ا �مم عقول  ع�� والغلبة بالنصر

  اضرة؟ا�� ا��رب ��) ال�لتور ( فأين

 ال���ـــان، �عــوزه الــذي �دعـــاء ســ�يل ع�ــ� ولــو ألســـن��م ع�ــ� يذكرونــھ ال النــاز��ن إن

 ثمــرات وال فــن ل�ــا ولــ�س ثقافــة، حــرك��م �ــ� فلــ�س. عــ��م �عيــد و�ــو عنــھ �عيــدون  أل��ــم

 مـن �ـو ال ال�ز�ـل، الشـاحب الوجـھ ع�� �حمر �الطالء حرب صبغة عل��ا ما و�ل فنية؛

  .ا��مال من وال ال��ة

 بـــــأن - الفر�ســـــية ا��ديثـــــة أور�ـــــا �ـــــ�يفة �ـــــ� جـــــاء كمـــــا - الناز�ـــــة ال�ـــــ�ف و�ع�ـــــ�ف

 �دب وأن �جن�يـة، اللغـات مـن لغـة إ�ـ� ت�ـ�جم ال النـاز�ون  الكتـاب يؤلف�ـا ال�� الروايات

 حظ�ــــ�ة مــــن املطــــرودين امل�ــــاجر�ن الكتــــاب مــــن جماعــــة العــــالم �ــــ� اليــــوم يمثلــــھ �ملــــا�ي

 �ــــؤالء فــــراغ ثمــــرات مــــن �ــــو ا��ــــديث �ملــــا�ي �دب نمــــ العــــالم �عرفــــھ مــــا ف�ــــل �تلــــر؛

  !املطرودين الكتاب

 �دب �ــــ� �خــــرى  �مــــم رأي عــــن يختلــــف ال - ا��ــــور  أخــــوان و�ــــم - �يطـــالي�ن ورأُي 

 وســــبعون  خمســــة 1937 ســـنة �ــــ� �يطاليـــة اللغــــة إ�ــــ� تـــرجم فقــــد النـــاز��ن، بــــ�ن الشـــا�ع

 
ً
 �عـد العـالم مسـارح ع�ـ� ناز�ة رواية قط ��زت ولم املنفى، كتاب تأليف من معظم�ا كتابا

 ماليـــة خســـارة و�ـــ� الســـلطان؛ زمـــام ع�ـــ� �تلـــر ف��ـــا قـــبض ال�ـــ� الســـنة و�ـــ� 1933 ســـنة

 مــن ماليـ�ن بخمسـة الـر�خ خزانــة ع�ـ� جرا��ـا مـن ضـاع مــا يقـدرون �دبيـة ا��سـارة فـوق 

  .املار�ات
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 مــارك ماليــ�ن ســةخم املاضــية الســنة خــالل الناز�ــة املتحركــة الصــور  ثــروة بلغــت وقــد

ــُرط و�لغــت ا��اضــرة، الســنة �ــ� ماليــ�ن ثالثــة إ�ــ� �بطــت
ُّ

 و�ــ� 1932 ســنة �ــ� الك�ــ�ى  الش

 فمـا �ملانيـة، العواصـم �ـ� �ل�ـا أخرجـت وأر�ع�ن وأثن�ن مائة والكساد �زمة نواتس من

 النمسـا ضـم مـن الـرغم ع�ـ� 1938 سـنة �ـ� و�سـع�ن ثمانيـة إ�ـ� انحـدرت ح�ـ� ��بط زالت

  .سوديتال و�الد

 ســنة �ــ� وســبع�ن �ســعة �ــان فقــد ا��ــارج �ــ� الشــرط مــن الناز�ــة أملانيــا باعتــھ مــا أمــا

  !وعشر�ن أر�عة إ�� التالية السنة �� ف�بط 1937

 إن فقـــال �ك�ــ� املـــؤتمر �ــ� إليـــھ ونبــھ �تلـــر بــھ شـــعر والقــرائح املل�ـــات �ــ� كســـاد �ــذا

  .وأناشيد�ا بمعان��ا ل�ا �تتغ� ال�� العبقر�ات انتظار �� تزال ال الناز�ة ا��ركة

 بالعالجـــات املشـــ�ور  دأ��ـــم ع�ـــ� فعـــا��وه الوطنيـــة ال��بيـــة ع�ـــ� القـــائمون  بـــھ وشـــعر

  إال وقــــرائح�م مل�ــــا��م كســــاد �ــــ� ازدادوا فمــــا الب�ــــ�اء و�ســــاليب العســــكر�ة
ً
 ع�ــــ� خمــــودا

  .خمود

 سـنيح ال الـذي العقـيم ا��يـل �ـذا �� ا��يلة ما: أمر��ي لزميل ر�اضيات أستاذ قال

 ز�فــوا لقــد والشــارات؟ بــالبنود والتفــاخر بال�تــاف ا��نــاجر وشــق املواكــب �ــ� الســ�� غ�ــ�

 �طـــــراء قصـــــائد مـــــن قصـــــيدة وجعلـــــوه تفســـــ��اتھ وم�ـــــ�وا وقا�عـــــھ فقبلـــــوا التـــــار�خ ل�ــــم

 ووافـــق ل�ـــم طـــاب الـــذي النحـــو ع�ـــ� ا��غرافيـــا علمـــو�م وقـــد النـــاز��ن، وأشـــباه للنـــاز��ن

 أو شـمالية سـاللة مـن بأسـر�ا الدنيا أبطال جعلوا وقد ،سياس��م �� ل�م وأم�� دعوا�م

 لنــا ومــن املن�ــوس؟ الــنمط �ـذا ع�ــ� ب��ييف�ــا لنــا فمــن الر�اضـيات فأمــا. يقولــون  كمــا آر�ـة

 موكــــب بــــ�ن و�ــــم الفنيــــة، والــــدقائق العليــــا والر�اضــــيات والفلــــك ا���ــــ� الشــــبان بتعلــــيم

 ال��ييــــــــف يحتمـــــــل درس �ـــــــل الطر�ــــــــق؟ عـــــــرض �ـــــــ� منــــــــاورة أو �شـــــــيد أو فيـــــــھ ي�ـــــــ�بون 

 إســقاط إال أمامنــا يبــق فلــم!. . . والر�اضــيات العلــوم إال السياســية بالصــبغة و�صــطباغ

 ولـــوال الرســـوب، مقيـــاس دون  مـــا إ�ـــ� النجـــاح مقيــاس �ـــبط ح�ـــ� كـــرة �عـــد كـــرة الــدرجات

 ��ــــز مــــن ال التعلــــيم عــــن ��زنــــا مــــن �فــــة إن: وقــــالوا بالتقصــــ�� الرؤســــاء ال��منــــا �ــــذا

  .العلوم دقائق �� النظر وإ�عام �صغاء عن الفاشل�ن �والد �ؤالء
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  �لـھ خط��ـا �ـان لـو الوخيمة العاقبة ��ذه الناز�ون  �ستخف وقد
ً
 نـدرة ع�ـ� مقصـورا

  .التعب�� ومعارض العبقر�ة مجا�� من إل��ما وما والفن �دب �� النبوغ وقلة التأليف

  النــاز�ون  �ســتطيع ال ال�ــ� املصــ�بة لكــن
ً
  وال ل�ــا تجــا�ال

ً
 كســاد أن �عقبا�ــا اســتخفافا

 �ـ� ءال�ـ�� و�ـم للقتـال، التـدر�ب مجـال أو) العسـكر�ات( مجـال �ـ� علـ��م يتغلـب العقول 

  .السالح وتحض�� ا��نود تدر�ب �� يف��وا لم إن العالم سياسة �� وال �مة سياسة

 �ــ� ال��اعــة وعـن الر�اضــيات وعــن الفنـون  عــن العصــر�ة العسـكر�ة للدراســة غ�ــ� فـال

 �اتـب �خ�ـ� النـازي  ا��يل �� النقص �ذا إ�� أشار وقد. ا��ر�ات و�سي�� �الت تركيب

 ل�ـل الضـرور�ة والعدد املاضية ا��رب مسائل �� ��ا املوثوق  املراجع أ��اب من مجري 

) ا��ـــرب �ـــ� أملانيـــا فـــرص( كتـــاب مؤلـــف الجـــوس إيفـــان الـــدكتور  بـــھ �ع�ـــ� حديثـــة، حـــرب

 يجمعـون  ��ـم فـإذا �مـور، �ـذه �ـ� املسـؤولون  أملانيـا رجـال ��ـا أف�ـ�� ال�� �راء وم��ل

 الناز�ـة باألسـاليب يتـدر�ون  مـن ع�ـ� �عتماد واستحالة التعليم تق�قر من الش�وى  ع��

 ومـــــراس ا��طـــــط وتنفيـــــذ والـــــدبابات الطيـــــارات ع�ـــــ� ذلـــــك �عـــــد و�ؤتمنـــــون  املســـــت��لة،

  .�دوات دقائق من ا��تلف

 �ســري  يــزال وال والتــأليف، والفــن �دب �ــ� أضــراره تنحصــر ال بــالء املز�فــة فالثقافــة

 والقــــوة البدنيــــة والقــــوة العســــكر�ة القــــوة �عطــــل ح�ــــ� ا��يــــاة شــــعب مــــن شــــعبة �ــــل �ــــ�

ن ال�� القوى  و�� ال��اية، �� ا��يوانية
ّ
  .واملثقف�ن الثقافة عن ت�ون  ما أغ�� أ��ا ُيظ

 نحـــــــن بـــــــل ر��ناملصـــــــ نحـــــــن هللا فلنحمـــــــد عليـــــــھ هللا يحمـــــــد مـــــــا ا��ـــــــرب �ـــــــ� �ـــــــان وإذا

 مـــا بظـــا�ر و�بصـــار �ســـماع تخـــدع أن قبـــل الناز�ـــة ســـ�� كشـــف أن أجمعـــ�ن الشــرقي�ن

  ســـمعنا أن خـــداع�ا مـــن بلـــغ فقـــد والطـــالء، وال��يـــق ال�ـــ�ة مـــن ل�ـــا
ً
 ساســـ�نا مـــن أناســـا

 النظــــــام( و�غليــــــب الفرديــــــة ا��ر�ــــــة تقييــــــد �ــــــ� ولــــــو ع��ــــــا و�خــــــذ اقتباســــــ�ا إ�ــــــ� يــــــدعوننا

 وجناي��ـــا الناز�ـــة ال��بيـــة وخامـــة إ�ـــ� النـــواب مجلـــس �ـــ� يومئـــذ افأشـــرن عل��ـــا،) العســـكري 

 و�ــــ� أملانيــــا ع�ــــ� جنــــت إ��ــــا وقلنــــا والتثقيــــف، التفك�ــــ� لينــــابيع وإفســــاد�ا العقــــول  ع�ــــ�

 ح�ـــ� لـــدارج�ن وإننـــا نحـــن بنـــا تصـــنع فمـــاذا وال��بيـــة والفـــن العلـــم ميـــادين �ـــ� لنـــا ســـابقة

  !الطر�ق؟ بداية �� الساعة
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  هللا وســــــنحمد
ً
  حمــــــدا

ً
 ا��ر�ــــــة فضــــــائل عــــــن �ل�ــــــا ا��قــــــائق تكشــــــفت م�ــــــ� مضــــــاعفا

 يخامرنـــــا وال املزعــــوم،) النظــــام( و الطغيــــان أســــاليب ع�ـــــ� املــــواز�ن جميــــع �ــــ� ور��ا��ــــا

 مــن بــھ ازدانــت مــا و�م�ــ�ون  ��ســانية ا��يــاة مجــرى  �عارضــون  أنــاس مصــ�� �ــ� الشــك

 �ســـالح نياالـــد ع�ـــ� حملـــوا ل�ـــم أســـالف فشـــل كمـــا محالـــة ال فسيفشـــلون . وجمـــال شـــرف

  !السالح�ن �� سابق��م من ألضعف الالحق�ن �ؤالء وإن ال�لتور، وسالح ا��ديد
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  �عظون  كيف

   

 مــــــن اســــــتخراج�ا يحســــــن ملــــــن البليغــــــة العظــــــات أيــــــام �ــــــ� الفادحــــــة ا��ــــــوادث أيــــــام

 تمــتحن أل��ــا العظــات أبلــغ وا��ــرب وعواق��ــا مقــدما��ا بــ�ن التعليــل يحســن ثــم حواد��ــا

 اليقـــــ�ن إ�ـــــ� حاجـــــة �ـــــ� ف�ـــــ� �يمـــــان دعـــــائم ف��ـــــا وتقلقـــــل الشـــــ�وك ف��ـــــا فتث�ـــــ� النفـــــوس

 إ�ـــــ� حاجــــة �ـــــ� ف�ــــ� �حـــــزان ف��ــــا وتل�ـــــ� بــــالغموم القلـــــوب ع�ــــ� تـــــر�ن وأل��ــــا و�ســــتقرار

 الع�ــ�ة ومجــامع ا���ــ�ة وأســباب واملثــل بالشــوا�د تكــتظ وأل��ــا والعــزاء والتأســية ال��فيــھ

 العصـر�ة العظـات أمثلـة مـن مثلـ�ن رأيـت و�عتبـار �التعب�ـ يحسـن مـن إ�ـ� حاجـة �ـ� ف��

 مـن وكال�مـا إسـرائي��، و�خـر مسـي�� أحـد�ما: املقال �ذا كتابة إ�� �عثا�ي اللذان �ما

  ا��ديث) التار��� العقل( الوعظ مبتكرات

 يصــف لــواعظ �ســبوعية) جارديــان املا�شســ��( ب�ــ�يفة مقــال �ــ� �ول  املثــل جــاء

  :قال اضيةامل ا��رب �� تجار�ھ

 
ً
 �ـ� ولك�ـ� وإكرام برفق يلقون�� ف�انوا باملصا�ع الغداء ف��ات أثناء �� وعظت ما كث��ا

  لقيت �يام �عض
ً
  رجال

ً
  غاضبا

ً
  �ان وإن محنقا

ً
 ا��ـرأة �ـذه ما: �� يقول  مسلكھ �� مؤدبا

  الناس؟ تطحن ا��ب�ثة ا��رب و�ذه والرحمة ا��بة إلھ باسم الوعظ ع�� منك

 عســـاك فمــاذا القـــدر م�ــان �ــ� ف�بـــك. . . �قــدار ع�ــ� لقـــاس أخانــا يــا إنـــك: لــھ فقلــت

  كنـــت
ً
 ت�ـــو�ن ��ـــدم ��ـــذا ألنـــك ا��طيئـــة مـــن تخل��ـــا كنـــت أحســـبك ال. . . بالـــدنيا؟ صـــا�عا

  باعتبار�ـــا ��ســـانية الـــنفس
ً
 تصـــنع لـــم فـــإن. . . ومشـــ�ئة حر�ـــة ذات م�لفـــة مر�ـــدة نفســـا

  صا�ع؟ أنت فماذا �ذا

  أدع ال كنــت حــال أيــة ع�ــ�: قــال
ً
 غ�ــ� وذنــب جر�رتــھ غ�ــ� ��ر�ــرة حياتــھ �ــ� يــألم إ�ســانا

  فأجبتـــھ ذنبـــھ
ً
 تصـــنع أن تنـــوي  فمـــاذا. تر�ـــد�ا ال�ـــ� تلـــك مخيفـــة حيـــاة مـــن يال�ـــا! آه: قـــائال

؟ باألم�ــــات
ً
 أن العــــار إ�ــــ� بابن��ــــا ذ�بــــوا أو املــــوت إ�ــــ� باب��ــــا ذ�بــــوا إذا �م مــــن أتر�ــــد مــــثال

  غ��ي؟ ذنب فالذنب! �عني�� ال: قول ت و�� راضية ضاحكة طر�ق�ا �� تم���
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  دنيــا لت�ــونن تر�ــد�ا ال�ــ� الــدنيا إن(
ً
 والقد�ســ�ن و�صــدقاء و�م�ــات �بــاء مــن خلــوا

  )والش�داء و�بطال

 �ختيـــــار مســـــألة تنـــــاولوا مـــــن عنـــــد ومعقباتـــــھ شـــــروحھ ولـــــھ املســـــي�� املثـــــل �ـــــو �ـــــذا

 �ـو فـإذا العصـري  للرجـل يقـال كـالم ولكنـھ ا��ديثـة الفلسـفة �� الدنيوي  الشر ومسألة

 ع�ــ� يقـوم وإنمـا ��ـة ع�ـ� وال فكـر ع�ـ� يقـوم ال كـالم مـن إليـھ و�صـغاء ف�مـھ إ�ـ� أقـرب

 رســالة �ــ� قرأتــھ فقــد �ســرائي�� املثــل أمــا الببغــاوات كتكر�ــر وتكر�ــر �الت �ــإلزام إلــزام

 صـــاصبالق ي�ت�ـــ� هللا إن: يقـــول  �ـــو فـــإذا أمامـــھ العـــالم حـــوادث عـــرض وقـــد �ات��ـــا يقـــول 

 معاملـــة �عـــامل�م بلـــد ل�ـــل والقـــوة النصـــر و�كتــب إســـرائيل، أبنـــاء يظلـــم بلـــد �ـــل العاجــل

 أصـــ�بت إال لإلســـرائيلي�ن واملظـــالم املـــذابح ف��ـــا شـــاعت أمـــة تـــرى  فلـــن. واملســـاواة الرفـــق

 ال��ـود ظلـم إ�ـ� �مـم أسـبق �انـت روسـيا �ـذه ��ز�مـة من�ـت أو حـرب إ�ـ� سيقت أو بثورة

 هللا فابتال�ـــا علـــ��م املظـــالم ف��ـــا �عاقبـــت أســـبانيا و�ـــذه البلشـــفية رةبـــالثو  هللا فابتال�ـــا

 ومطـارد��م، ظلم�ـم مـن ع�ود�ـا �عـض �ـ� تخـل لـم نفسـ�ا بولونيـا و�ـذه ��ليـة با��رب

 ��ـدم�ا ز�ـون  حـرب إ�ـ� ت�سـاق الناز�ـة أملانيـا و�ـذه سـ�ئا��ا عـن تكفـر أن �قـدار فشاءت

  )�شرار ع�� يص�� وال أرالث ي���� ال جبار رب ��واه(أر�ا��ا من

  الكــــالم و�ــــذا
ً
 املشــــا�دة تفك�ــــ� يفكــــر الــــذي العصــــري  الرجــــل عقــــل إ�ــــ� قر�ــــب أيضــــا

 و�ضـع الن�يجـة موضـع املقدمـة فيضـع �مـر ليخلـف قائلھ �ان وإن التار�خ، �ع�ن و�نظر

 ظلـــــــم إ�ـــــــ� املـــــــؤدي الســـــــ�ب �ـــــــو �ضـــــــطراب أن ا��قيقـــــــة إذ. املقدمـــــــة موضـــــــع الن�يجـــــــة

 املــؤدي الســ�ب �ــو خاصــة ال��ــود أو عامــة �قليــات ظلــم ولــ�س ال��ــود، وم��ــا) �قليــات(

 �جتماعيـة املسـاوئ  ف��ـا �انـت وأملانيـا و�ولونيـا وأسبانيا فالروسية. �ضطراب وقوع إ��

 وعناصـــر الك�ـــ�ة عناصـــر بـــ�ن تقـــع ال�ـــ� والفـــ�ن ل��صـــومات ســـابقة السياســـية والقالقـــل

  أن حــدث وقــد ف��ــا، القلــة
ً
 مضــط�دون  ��ــود ف��ــا ولــ�س والفــ�ن ال�ــزائم ��ــاف وقعــت بــالدا

 �ـــــ� الثانيـــــة والعلـــــة �ضـــــطراب �ـــــ� �و�ـــــ� فالعلـــــة. والصـــــ�ن ال�ـــــ�ك بـــــالد �ـــــ� حـــــدث كمـــــا

  إسرائيل واعظ رآ�ا كما هللا إرادة تفس�� �� ا��طأ موضع �و و�ذا �ضط�اد،
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 الســـــــامع�ن إلقنـــــــاع العصـــــــر�ة العظـــــــات �ـــــــ� يقـــــــال كـــــــالم أســـــــلفنا كمـــــــا الكـــــــالم أن إال

 قــرأت التــار�خ إ�ــ� ينظــر وال الواقــع إ�ــ� قائلــھ ينظــر ال كــالم �ــل مــن خ�ــ� و�ــو العصــر��ن،

  رمضان ش�ر �� املثل�ن �ذين

 والــدروس القــرآن ســماع �ــ� الســ�رات وشــ�ر العظــات شــ�ر �ــو عنــدنا رمضــان وشــ�ر

 املاضــية الســنوات �ــ� يلقــى �ــان ممــا �عضــ�ا وذكــرت �عضــ�ا وقــرأت �عضــ�ا ســمعت وقــد

 إ�ـ� املـوت حفـائر مـن تخـرج وأ��ـا �بت�ـار، إ�� ا��ا�اة من تتقدم إ��ا أقول  أن �� فيطيب

  خـــاطب��م أن �عـــد �قنـــاع خطـــاب النـــاس تخاطـــب وأ��ـــا ا��يـــاة، ميـــادين
ً
 خطـــاب طـــو�ال

  . . .و�ر�اب �لزام

  فســـ�يل�ا الـــوت��ة �ـــذه ع�ـــ� اطـــردت فــإذا
ً
 �ـــ� وتتعمـــق الواســـعة �فـــاق �شـــمل أن غــدا

 أن و ا��اضـــرة ا��ـــوادث وك��يـــات موضـــوعا��ا بـــ�ن تـــر�ط أن و ســـانية�� الـــنفس أغـــوار

 والســــنة بــــالقرآن يــــؤمن مــــن ع�ــــ� تقصــــره فــــال ال�شــــري  العقــــل خطــــاب �ــــ� �قنــــاع �عمــــم

  تجعلھ بل واملسلم�ن،
ً
  مقنعا

ً
  وتفك�� عقل صاحب �ل رأي �� والنظر بالبحث خليقا

  أخرى؟ أمنية أضيف و�ل

 يلــزم ال الــدواء واصــف وإن حر�ــره، مــن يلــ�س أن ميلــز  ال ا��ر�ــر بــا�ع إن أنــاس يقــول 

 طعـــام مـــن يأ�ـــل أن يلـــزم ال الطعـــام لوليـــده يقـــدم الـــذي �ب وإن دوائـــھ، مـــن ي�نـــاول  أن

  ي�ون  ال الواعظ ولكن �طفال،
ً
  الناس بھ يأمر بما عمل إذا إال واعظا

 ومقـدم الـدواء وواصـف ا��ر�ـر بـا�ع حكـم ذلـك �ـ� الـواعظ حكـم بـل: آخـرون و�قول 

 أن عليـــھ الواجـــب وإنمـــا يقـــول، مـــا ب�ـــل �عمـــل أن عليـــھ بالواجـــب فلـــ�س لب�يـــھ، الطعـــام

  ��دي
ً
  �دايتھ لھ وتص�� عملھ بھ يحسن ما إ�� سامعيھ من كال

 
ً
 واجــــب ف�نــــاك النــــاس بــــ�ن اتفاق�ــــا أو الواجبــــات اخــــتالف �ــــ� الــــرأي مقطــــع �ــــان وأيــــا

 و�يمــــان بالواجــــب ان�يمــــ و�ــــو: والعــــامل�ن الــــواعظ�ن جميــــع بــــ�ن عليــــھ متفــــق مشــــ��ك

  .أدائھ �� و�خالص باألمانة
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  والساسة الباحثون 

   

  أوســـع أ��ـــم الغـــرب أمـــم �ـــ� السياســـة رجـــال عـــن املعـــروف
ً
 مـــن ثقافـــة وأكمـــل اطالعـــا

 أو بــــــالفن املشـــــتغلون  ومــــــ��م والناقـــــدون، �دبــــــاء فمـــــ��م الشــــــرقية، �مـــــم �ــــــ� رصـــــفا��م

 الـذوق  موضـوعات مـن موضـوع �ـ� مشـاركة لـھ ل�سـت من م��م وقل بالر�اضة، أو بالعلم

  التفك�� أو

  النــــاس أقــــل مــــن بالد�ــــم �ــــ� �عــــدون  أ��ــــم ذلــــك مــــع فــــ��م ال��يــــب لكــــن
ً
 ع�ــــ� اطالعــــا

 مشـــتغلون  ��ـــا �ـــم ال�ـــ� الشـــؤون أي العصـــر�ة، السياســـة شـــؤون �ـــ� النافعـــة الدراســـات

  يــــتعلم أن أحــــد�م �ســــ�نكف �أنمــــا عــــاكفون، وعل��ــــا
ً
 و�ــــ املســــائل مــــن مســــألة �ــــ� شــــ�ئا

  !املعلم�ن �ساتذة مجلس ف��ا يجلس أن أحرى 

 ملـــا العامليـــة املســـائل ع�ـــ� أح�ـــام�م وتتعـــرض والتقصـــ��، الســـ�و �عتـــور�م �نـــا ومـــن

 الشـــــيوعية ا��الفـــــة �ـــــذه ذلـــــك ع�ـــــ� الكث�ـــــ�ة �مثلـــــة مـــــن مثـــــل و��مـــــال الغفلـــــة �شـــــبھ

 الـــوزارة أقطـــاب طليعــ��م و�ـــ� والغرابـــة املفاجــأة موقـــع �ك�ـــ�ين عنــد وقعـــت ال�ـــ� الناز�ــة

  والسفارة

 مــــن املفاجــــأة صــــدمة �عــــانون  والــــوزراء الســــفراء �عــــض فيــــھ �ــــان الــــذي الوقــــت ففــــي

  نبـأ يتلقـون  كما يتلقو��ا السياسية الكتب قراء �ان الغر�ية ا��الفة �ذه جراء
ً
 �ـ� جـائزا

  بل التقدير
ً
  ا��سبان �� ال��جيح أعظم مر��ا

 الـــدكتور  �قتصـــادي وا��ب�ـــ� يا�ـــ��الس الناقـــد كتـــاب طبـــع الســـنة �ـــذه أوائـــل ففـــي

 الشـــــيوعيون  يف��ضـــــھ الـــــذي الرجـــــل أو �قتصـــــادي الرجـــــل ب��ايـــــة املوســـــوم دركـــــر بي�ـــــ�

 قـــد إ��ــا: (الديمقراطيـــة و�مــم الروســـيا بــ�ن ا��الفـــة عــن يقـــول  بــاملؤلف فـــإذا والنــاز�ون 

 لـنف. �خ�ـ�ة العشـر�ن السـن�ن �ـ� سياسـية غلطـة قـط تحدثـھ لم ما �ضرار من أحدثت

. . . البـال ع�ـ� تخطـر ال قارعـة الطر�ـق �ـ� �ع�ـ�ض لـم مـا وروسيا أملانيا ب�ن حرب �ن تقع

 الغر�ـــي العــالم وجــھ �ــ� الــدولت�ن �ــات�ن تــر�ط محالفــة مــن بــد فــال ا��ــرب امتنعــت وم�ــ�

 أمنيـــة أو متمنـــاة فكـــرة أ��ـــا اعتبـــار ع�ـــ� إال بي��مـــا ا��ـــرب إ�ـــ� ننظـــر أن ي�ب�ـــ� وال بأســـره،
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 وتتحالفـــا تتقار�ـــا أن خليقتـــان الـــدولت�ن أن ف�ـــو الواقـــع أمـــا. . . التفك�ـــ� وردمـــ علينـــا تـــرد

 �ــــــذه ن��قــــــب أن ا��ــــــق ومــــــن. �جتمــــــاع وأحــــــوال العقيــــــدة لبــــــاب �ــــــ� م�شــــــا��تان أل��مــــــا

  . . .)والتقديرات �عتبارات جميع الظا�ر �� ناقض��ا ولو ا��الفة

 بولونيـــا( باســـم آخـــر ابكتـــ �ـــان الكتـــاب ذلـــك فيـــھ طبـــع الـــذي الوقـــت مـــن قر�ـــب و�ـــ�

 �ـــذه �ـــ� �مـــر�كي�ن علمــاء بـــ�ن الثقـــة لســ�� رايمونـــد الـــدكتور  ملؤلفــھ يطبـــع) أور�ـــا مفتــاح

 بـ�ن ا��الفـة عـن) ج�ـادي( كتابـھ �ـ� �سـط�ا ال�ـ� �تلـر آراء يراجـع مؤلفـھ و�ـان الشؤون،

  ف��د و�ملان الروس
ً
  :قائال

 تــــرفض أن مــــن أضــــعفو  تمــــزق  أن مــــن أقــــوى  الروســــيا تصــــبح أن يحتمــــل �ــــذا ومــــع(

 
ً
 و�ر�طانيـا فر�سـا عـن عزل��ـا �ـ� ف�ـ�. الفـر�ق�ن بـ�ن الشـامل باالتفـاق النـاز��ن من اق��احا

 ع�ــ� أملانيــا محالفــة تــؤثر قــد الشــرقية، لتخوم�ــا اليابــان ��ديــد مــن حــذر�ا و�ــ� العظ�ــ�،

 إ�ـ� سـيةالرو  املوارد وتقديم الثالثة الدولية بطالن إ�� ا��الفة �ذه تؤدي وقد محار���ا،

 مــوت قبــل عســ�� �تفــاق �ــذا إبــرام أن و�لــوح لل��ــود؛ املعاديــة السياســة واتخــاذ �ملــان

  ولكــن ســتال�ن،
ً
 ال أمــر الشــاملة ا��الفــة أو ا��ــرب و�مــا �حتمــال�ن �ــذين مــن احتمــاال

  نتوقــــع أن علينــــا يصــــعب وال. . . البــــال عــــن �غــــرب أن ي�ب�ــــ�
ً
 بولونيــــا تقســــيم ع�ــــ� اتفاقــــا

 
ً
 جدي تقسيما

ً
  )ا��الفة �عد دا

 شــمس اســم�ا فــان�وفر �ــ� تصــدر إنجل��يــة �ــ�يفة �انــت �عينــھ الوقــت �ــذا وحــوا��

  ت�شــر كنــدا �ــ� بلــدة و�ــ� فــان�وفر
ً
  بحثــا

ً
 عــرض �عــد فيــھ فتقــول  املوضــوع �ــذا �ــ� ضــافيا

 خصـوم��ما ع��مـا يطرحان قد و�تلر ستال�ن أن: (خالصتھ ما جوان��ا جميع من املسألة

 فا���ومـــة. جديـــد مـــن بولونيـــا تقســـيم تكـــرار ع�ـــ� و�تفقـــان ا��اضـــر الوقـــت �ـــ� القائمـــة

 �تلــر �ــ�ط وإن خــالف، كب�ــ� بي��مــا لــ�س و�ملانيــة الروســية �متــ�ن �لتــا �ــ� و�حــوال

 ظالل�ــــا �ــــ� أثــــر ال عســــكري  طغيــــان ح�ومـــة �لتا�مــــا: ا��قيقــــة �ــــذه بيــــان مــــن وأ�ـــ�ابھ

  أن وفحوا�ـا �ملانيـة �ئـاتالب �ـ� اليـوم �شـيع ال�ـ� الف�ا�ـة صدقت وقد ل��ر�ة،
ً
 صـاحبا

 الناز�ـــة؟ وأملانيـــا الســـوفي�ية روســـيا بـــ�ن الفـــرق  مـــا: النـــاس عـــن معـــزل  �ـــ� صـــاحبھ �ســـأل

  !. . .)أبرد روسيا �� بارد ا��و: فيجيبھ
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 تــــــارة ال�ــــــ�جيح بــــــ�ن البحــــــوث �ــــــذه أمثـــــال �ــــــ� يفيضــــــون  السياســــــيون  البــــــاحثون  �ـــــان

 مـن الروسـيا بـ�ن ا��الفـة عقـد وجـوب �ـ� ن ي��ـو  والوزراء والسفراء أخرى  تارة والتوكيد

 لو�ــد مثــل حصــيف رجــل مــ��م و�ــان �خــرى، ا���ــة مــن وفر�ســا العظ�ــ� و�ر�طانيــا ج�ــة

 للنجـاة غ�ـ�ه بـاب ال و�ـاب ع��ـا محـيص ال ضرورة ا��الفة �ذه بأن و�نادي يكتب جورج

 تفـــــــاق� طر�ـــــــق �ـــــــ� بالتقـــــــدم تتـــــــوا�� �شـــــــاعات و�انـــــــت والناز�ـــــــة، ال�تلر�ـــــــة إر�ـــــــاب مـــــــن

 م�ــــ��ات و�شــــاء و�صــــول، املبــــادئ ع�ــــ� م��ــــا ضــــ�� ال ال�ــــ� التفصــــيالت �ــــ� والــــدخول 

 �عـــــد وصـــــل واحـــــد بر�ـــــد �ـــــ� الرو�ـــــ�� الغــــدر وأنبـــــاء ال�شـــــر�ات �ـــــذه أنبـــــاء نقـــــرأ أن القــــدر

  !الش�وك وجالء ا��طب استفحال

 الــــــوزارة بإســــــناد تو�ــــــ�� أتــــــراك املشــــــ�لة؟ �ــــــذه �ــــــ� اق��احــــــك ومــــــا: القــــــارئ  و�ســــــأل��

  والسفراء؟ الوزراء أيدي من وان��اع�ا والدارس�ن الباحث�ن إ�� رةوالسفا

 الباحــــث أصــــبح فــــإذا وز�ــــر، والـــوز�ر باحــــث الباحــــث إن!. . . هللا معــــاذ فــــأقول  وأبـــادر

 
ً
 بوجـوب أقـول  وإنمـا آن �ـ� العملـ�ن �سـتوف ولم طرفيھ أحد من ونقص بحثھ بطل وز�را

 النظــر وجــوه �ســط �ــ� أو والســفراء راءالــوز  تــذك�� �ــ� والدراســات البحــوث ��ــذه �نتفــاع

  العارضون  عل��م �عرض�ا عندما وا��كم السياسة مسائل من مسألة �ل ��

 العامليـــة السياســـة أو القوميـــة بالسياســـة املتصـــلة امل�اتـــب مـــن مكتـــب �ـــل ف�شـــتمل

 �ــ�ل ومع�ــا إال املســائل مــن مســألة تنظــر وال والتبو�ــب، والت��ــيص للقــراءة قســم ع�ــ�

  و�ختصاص ا����ة ذوو  املسألة تلك �� إل��ا ا�تدى ال�� و�راء علوماتوامل ا��قائق

 وز�ـــر يتخـــذه وقـــرار واملراجعـــة للـــدرس منقطـــع عـــالم يتخـــذه قـــرار بـــ�ن الفـــرق  ولبيـــان

  :�سأل ا��ز�ية واملنازعات الرا�نة والوقا�ع العلمية للقيود خاضع

  اطلعــــوا العظ�ــــ� و�ر�طانيــــا فر�ســــا وزراء �بــــوا
ً
 وفصــــول  البــــاحث�ن بكتــــ ع�ــــ� جميعــــا

 �خــــرى  ا��الفــــة مــــن والت�ئــــ�س الشــــيوعية الناز�ــــة ا��الفــــة تــــرجيح �ــــ� الثقــــات ا���ــــ�اء

  صا�ع�ن؟ �انوا عسا�م فماذا قرءوه بما �يمان أصدق وآمنوا

  طائل وراءه ل�س فيما الوقت و�ستضيعون  الروسيا مفاوضة عن ي��مون  �انوا

  ئون؟؟�س� أم بذلك يحسنون  أترا�م: ف�سأل و�عود
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 الفر�ســـــي�ن بــــ�ن الروســـــيا أنصــــار ألن �ســـــاءة، غايــــة �ســـــ�ئون  أ��ــــم نحـــــن واعتقادنــــا

 أو ألنفســ�م و�زعمــون  القــديم، ضــالل�م �ــ� ذلــك �عــد يظلــون  أجمــع �مــم أبنــاء و�نجل�ـ�

 و�ي��ــــا بيــــ��م مــــا وقطعــــوا الروســــيا عزلــــوا الــــذين �ــــم وإنجل�ــــ�ا فر�ســــا ساســــة أن لغ�ــــ��م

 عــن مســؤولون  إذن وا��ــم الديمقراطيــة، أعــداء النــاز��ن انأحضــ إ�ــ� �ار�ــة ��ــا فــدفعوا

 بـــ�ن العقيـــدة �ـــذه شـــاعت وم�ـــ� و�مـــوال �رواح مـــن �ســـ�يلھ يضـــيع وعمـــا الفشـــل �ـــذا

 بـــا���� العقيـــدة وتز�يـــف عظـــيم، فـــا��طر والعمـــال ا��نـــود م��ـــا يؤخـــذ ال�ـــ� الطبقـــات

 ع�ــــــ� شــــــاء ملــــــن مفتــــــوح وال��اجــــــة امل�ــــــابرة و�ــــــاب عســــــ��، النظر�ــــــة والــــــدروس العلميــــــة

  مصراعيھ

 م�ـــابرة فــال. املقــدار وأصــاب الشــيوعي�ن مفاوضــة �ـــ� الساســة أخطــأ فقــد اليــوم أمــا

 يــد �ــل تلمســ�ا أن ا��قيقــة وضــوح مــن بلــغ أن �عــد النيــات بحقيقــة خفــاء وال ��اجــة وال

  ع�ن �ل وتبصر�ا

 دراســــــــة ��ديــــــــھ واقــــــــع م��مــــــــا وأحســــــــن حســــــــن، الواقــــــــع واتبــــــــاع حســــــــنة الدراســــــــة إن

  .الدارس�ن
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  والسياسة الشيوخ

   

 وال�مـــة، الطاقـــة �ـــ� ونقصـــان وا��نكـــة، ا���ـــ�ة �ـــ� ز�ـــادة ونقصـــان ز�ـــادة الشـــيخوخة

 مــــن ا��ــــذر وتحســــن الز�ــــادة، بجانــــب �نتفــــاع تحســــن ال�ــــ� �مــــم �ــــ� الســــعيدة و�مــــم

  .النقصان جانب

  ��مل�ما ال�� �مم أما
ً
 أن ضـمنت وال املنفعـة تفو��ـا قـد مضـيعة، مسـرفة ف�ـ� إ�ماال

  .ا��سارة تفو��ا

. . . أحيـــاء تـــدف��م أو الفـــان�ن الشـــيوخ تقتـــل قبيلـــة يقـــال، مـــا ع�ـــ� الفي�ـــ�، جزائـــر �ـــ�

 قــوم أولئــك النــافع�ن أعمــال �عرقلــون  وقــد. عمــل وال صــيد وال حــرب �ــ� ينفعــون  ال أل��ــم

. الشـيوخ �عرفـھ مـا �ـل و�ـ� املا�ـ�� ع�ـ� إ�ـ� يف��قـون  وال الـرأي إ�� يحتاجون  ال ال�مج من

 أمثـال بـ�ن كـذلك �ـ�: ��ـب فال عقيمة وسن محصن ضرر  الشيخوخة أن ل�م بدا فإذا

  .الناس �ؤالء

 ا��كـم مناصـب اع��الـھ �عـد الرجل فيھ ي�تظم الكبار�ن للشيوخ مجلس اليابان و��

 فـــإذا. الثمـــان�ن أو الســـبع�ن قبـــل فيـــھ ي�ـــتظم وقلمـــا ا��يـــاة، ومطـــامع السياســـة ومعـــارك

 أو ضـــغينة، وال طمـــع مـــن وراءه خب�ئـــة ال قـــو�م غـــرض عـــن فيـــھ عي�ـــ�  فإنمـــا بـــالرأي أشـــار

 نخــال�م ومــا الكبــار�ن، مجلــس مــن يصــدر الــذي الــرأي فضــائل �ــ� �نــاك �عتقــدون  �كــذا

 مطامعــھ بطلــت إذا لغ�ــ�ه يطمـع قــد املــرء ألن اعتقــدوه، فيمـا الصــواب �ــل الصــواب ع�ـ�

 تمك أشـــــد نصـــــ��ه أو ب�تـــــھ زوج أو البنـــــھ طمعـــــھ ي�ـــــون  وقـــــد لنفســـــھ،
ً
 وأثقـــــل �ـــــواه مـــــن نـــــا

  .شبابھ �� لنفسھ يطمعھ �ان الذي الطمع من بصره ع�� غشاوة

 تضـــ�يعھ، �ســـراف فمـــن النفـــع �عـــض ل�ـــم �ـــان وم�ـــ� ينفعـــون  الكبـــار�ن �ـــؤالء لكـــن

  والضرر  النفع رفض قبل وضر�م نفع�م تمي�� الواجب ومن
ً
  .السواء ع�� جزافا

 قـــد متالزمتـــ�ن آلفتـــ�ن عرضـــة أ��ـــا فـــا��قق الشـــيوخ آراء آفـــات �ـــ� نحـــن اعتقادنـــا أمـــا

 والثـا�ي ا��سـام، �عمـال مـن ال��يـب إحـدا�ما: وصـواب أصـالة مـن ل�ـم مـا �ل تفسدان
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 يمل�ـون  وال عليھ، أيد��م يضعون  ال ���ء ب�ل و�ستخفاف املتبعة العادة ع�� ا��رص

  امليدان �� خلفا��م مع تصر�فھ

 جـــــورج لو�ـــــد أقـــــوال إلينـــــا ي �نجل�ـــــ�  ال��يـــــد نقـــــل يـــــوم ا��ـــــاطر �ـــــذا �ـــــ� خطـــــر وقـــــد

 يــرى  وأنــھ الســالم، مــؤتمر بت��يــل يــوم �ــل الرســائل يتلقــى أنــھ ف��ــا يــذكر ال�ــ� وأحاديثــھ

 عـــــودة فيـــــع البحـــــث أســـــاس ي�ـــــون  وأال املـــــؤتمر، �ـــــذا عقـــــد املتحـــــدة الواليـــــات تتـــــو�� أن(

 الوسـيلة ضـمان بـل �ملـان، احـتالل قبـل عليھ �انت ما إ�� وال�شيكية البولونية ا��دود

  )العالم شعوب ب�ن السالم دوام ��ا يتحقق ال��

ــب الــذي الرجـــل مــن يصــدر الـــرأي ل�ــذا ��بــت
َّ
 لـــم و�ــو الثـــا�ي، غليــوم ع�ــ� الـــدنيا أل

 وراء بال��ديـد والغـرب الشـرق  وإزعـاج الع�ـود وإ�دار الشعوب إقالق من �تلر مبلغ يبلغ

  .�ر�اب ذيل �� و�ر�اب ال��ديد،

 �رتيــاع، �ــذا و�رتــاع ���ــام، �ــذا ي��ــم كيــف ا��ــرب إ�ــ� �ل�ــا �مــم ملث�ــ� ��بــت

 لـو الفـ�ن ف��ـا ��ـدأ وال ا��ـروب ف��ـا تنقطـع ال ال�ـ� العواقـب من شر ا��رب أن و�حسب

 �ـــواه، بـــھ جمـــح حيثمـــا إليـــھ �ســـ�ند ســـند �ـــل الشـــعوب وفقـــدت ابتغـــاه فيمـــا �تلـــر ن�ـــ�

��اه؟ ديدنھ إليھ وعاد   و�ّ�ِ

 �ـ� مشـنقتھ حبـل بيديـھ �شد ح�� غليوم ي��كن ال يقسم �ان الذي جورج لو�د أ�ذا

  �نجل��ية؟ العاصمة

  �ملــــان جيــــوب ليف�شــــن يقســــم �ــــان الــــذي جــــورج لو�ــــد أ�ــــذا
ً
  فــــردا

ً
 بقيــــة عــــن فــــردا

  ال�ز�مة؟ غرامات من عل��م الباقية الدرا�م

  !كال

  :العر�ي شاعرنا قال كما �و �ذا يقول  الذي جورج لو�د إنما

ن وما ف�أ�ي َعديٌّ . .. م��ا أز�َّ
ُ
  التحكيما يّزِ�ن ق

 �ـــو أو. الغـــرام نـــار فيـــھ خمـــدت إذا بالعفـــة الرجـــل ين�ـــ� كمـــا إال بالســـالم ين�ـــ� ال

  )!والسبع�ن السادسة �� جورج لو�د( خصومھ قال كما
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  �ـان فقد الثا�ي غليوم ع�� العاملية الغارة شن الذي جورج لو�د أما
ً
 ألنـھ آخـر، رجـال

  .ا��مس�ن نحو �� جورج لو�د �ان

  !اللو�دان وشتان

  العمران �ذان عليھ يتعاقب إ�سان �ل وشتان

  منــھ أعظــم �ــان قبــل مــن لــھ أخ الكبــار الشــيخ ل�ــذا �ــان ولقــد
ً
 ا��دمــة �ــ� وأرفــع شــأنا

 جـــورج لو�ــد ألن بأســره العـــالم و�ــ�الت وطنــھ �ـــ�الت �ــ� ســابقة وأخلـــد رتبــة الوطنيــة

 �ــ� غليــوم �ــزم جــورج لو�ــد نوأل  الكب�ــ� نــابليون  �ــزم فقــد الســابق أخــوه أمــا غليــوم �ــزم

 بـالرأي الكب�ـ� نـابليون  �ـزم فقـد السـابق أخـوه أمـا ا��طابـة منصة ع�� أو الوزارة ديوان

  �ان �و أو والسيف،
ً
  �ان كما امليدان �� ظافرا

ً
  .الديوان �� ذلك �عد ظافرا

  .املسرحية واملفاجآت السياسية املناورات ي���� ال جورج لو�د ألن

  �ــان فقــد الســـابق أخــوه أمــا
ً
  و�ــان العمـــل، وصــراحة القــول  صـــراحة �ــ� مـــثال

ً
 نموذجـــا

  .الوزار�ة غزواتھ أو ا��ر�ية غزواتھ �� الفروسية نماذج من

 �ــزم الوز�روقــد الســف�� القائــد ولنجتــون  �ــو �ن القــراء علــم كمــا الســابق �خ ذلــك

 جـــــاوز  أن �عــــد فقــــال ال�ــــرم مخـــــاوف ســــاورتھ ثــــم و�ر�عــــ�ن، ا��امســـــة �ــــ� و�ــــو نــــابليون 

 تتجمـــع الـــذي ا��ـــراب عاقبـــة يـــرى  ح�ـــ� �عـــ�ش أن حمـــاه الـــذي هللا يحمـــد إنـــھ: (الثمـــان�ن

  )!دواعيھ حول�م

  .والثمان�ن الثالثة �� ولنجتون  غ�� و�ر�ع�ن ا��امسة �� ولنجتون 

  .ا��مس�ن �� جورج لو�د غ�� والسبع�ن السادسة �� جورج ولو�د

  ا��ياة اضمحالل �� و�� آفة من للشيخوخة والبد

 يرجـع فيمـا وحـد�ا الشـيخوخة آفـة ل�سـت أ��ا ع�� مراء ال الشيخوخة آفة �� �ذهو 

 ولــ�س واحــد عــام قبــل والســبع�ن ا��امســة �ــ� �ــان الرجــل ألن جــورج لو�ــد صــاحبنا إ�ــ�

  الفرق 
ً
  .والسبع�ن السادسة �� وشيخ والسبع�ن ا��امسة �� شيخ ب�ن عظيما
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  جورج لو�د �ان
ً
  شيخا

ً
 يومئـذ يكـف ال و�ـان املاضـية لسـنةا من أكتو�ر ش�ر �� كبارا

 نفقـــد وأن الشـــرف نخـــون  أن مخافـــة( وال�ـــوادة الضـــعف مـــن الـــوزراء رئـــ�س تحـــذير عـــن

 �ـذا �عـد سـالم ي�ـون  ال ثـم. بأنفسـنا الثقـة نفقـد أننـا وأد�ـ� ذلك من شر بل. العالم ثقة

  !).املطاف خاتمة �� �لھ

 السادســـــــة �ـــــــ� مثلـــــــھ يقـــــــول  أن خليـــــــق والســـــــبع�ن ا��امســـــــة �ـــــــ� �ـــــــذا يقـــــــول  فالـــــــذي

 املنــــال �ــــذا عز�متــــھ مــــن ينــــال وال النقلــــة، �ــــذه ��ســــان ينقــــل ال واحــــد عــــام والســــبع�ن

 ا��ـالف تبعـة وحـد�ا عل��ـا نلقـي حـ�ن عل��ـا نجنيھ مما براء آفا��ا ك��ة ع�� فالشيخوخة

  .وعام عام ب�ن املدى �ذا إ�� الرأي ��

 شــعور  �نــاك إنمــا فا��ــاآ إ�ــ� الشــيخوخة و�ســبق عمل�ــا �عمــل أخــرى  أمــور  �نــاك إنمــا

  �ناضــــول  حــــرب �ــــ� سياســــ��ا �انــــت منــــذ يفارقــــھ لــــم فر�ســــا قبــــل مــــن الرجــــل
ً
 مــــن ســــ�با

  .ع�ده وزوال فشلھ أسباب

  .لزعما��ا ز�ارتھ قلبھ �� أبقتھ وما أملانيا قبل من الرجل شعور  �ناك وإنما

 �نـــاك مـــاوإن النـــار �ـــ� يقولـــون  كمـــا يـــده ملـــن املـــاء �ـــ� يـــده ممـــن املـــالم حـــب �نـــاك وإنمـــا

 خطابـــھ �عـــد الرجـــل حوســـب لقـــد مفاجـــآت عـــن للرجـــل غ�ـــ� وال جـــورج، لو�ـــد مفاجـــآت

 
ً
  حسابا

ً
  :عس��ا

 �ملانيـــــة، با��الفــــة قبل�ــــا مــــن وت�شــــ��ه الروســـــية، با��الفــــة ت�شــــ��ه ع�ــــ� حاســــبوه

 نصــــي��ا مــــن الفشــــل ي�ــــون  ثــــم القائمــــة، الــــوزارة خطتــــھ مــــا تخــــالف خطــــة ب�ــــل وت�شــــ��ه

  .عقابيل�ا إ�� تنحدر أن قبل اوج�� ع�� العقم و�بدو

  يظلموه ولم حاسبوه

  ذن��ا غ�� �� وظلمو�ا الشيخوخة وحاسبوا

  !شفيع الشيخوخة فمن ذنب للشيخوخة يكن وإن
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  ��نھ �� العالء أ�ي مع

   

 فانــك وســتقول : �ــذا كتابــھ مــن مقصــده ت�يــ�ن �ــ� حســ�ن طــھ الــدكتور  صــديقنا قــال

  إلينــا تقــدم لــم النحــو �ــذا ع�ــ� مضــ�ت إن
ً
 �د�ــي؛ النقــد �ــ� وال العل�ــ� البحــث �ــ� كتابــا

  إليــك أقــدم ال فــأ�ي حــق؛ و�ــذا! صــديق عــن إلينــا تتحــدث وإنمــا
ُ
 العل�ــ� البحــث �ــ� كتابــا

 فيـــھ مـــا ذلـــك مـــن إليـــك قـــدمت ولع�ـــ� العـــالء، أل�ـــي �د�ـــي النقـــد �ـــ� وال العـــالء، أ�ـــي عـــن

 املتحــدث يصــدر وال ؛شــره يتقــى وال نفعــھ ير�ـ� ال صــديق عــن إليــك أتحــدث وإنمــا مقنـع؛

 مثـــل تكـــره أف�ـــ�اك و�شـــفاق، الطمـــع ومـــن والر�ـــب الرغـــب مـــن امل�ـــ�أ ا��ـــب عـــن إال عنـــھ

 �د�ـي والنقـد العل�� بالبحث تمت�� ال�� الكث��ة �حاديث �ذه �سأم ألم ا��ديث؟ �ذا

  )؟. .ل��ط�م واتقاء �صدقاء لر��� ابتغاء تكتب وال��

 يحـــب عمـــن املـــرء حـــديث فكتابـــھ. التعر�ـــف وأحســـن القصـــد، الـــدكتور  أحســـن وقـــد

 وكيـــــف ي�ـــــ��ون  كيـــــف: �عـــــزاء أبنـــــا��م عـــــن �بـــــاء أحاديـــــث مـــــذكري  واراه. يحـــــب ملـــــن

 ممـــــن �ـــــان إن �صـــــغاء إ�ـــــ� يرتـــــاح والســـــامع يتع�ـــــ�ون؛ وكيـــــف يخطـــــون  وكيـــــف يب�ـــــون،

 مـــن ولـــ�س ا��ـــديث، �ســـاق غ�ـــ�ه فـــإ�� مـــ��م يكـــن لـــم إن فأمـــا �بنـــاء، أولئـــك أمـــر �عنـــ��م

 املـؤلف�ن يلـوم أن ال�ندسة يطلب الذي القارئ  حق من ل�س كما املتحدث يلوم أن حقھ

  امل�ندس�ن كتابة يكتبون  ال الذين

 أحســـب ومـــا الشـــباب، ع�ـــد أول  �ـــ� قرأتـــھ أطـــالوا وممـــن العـــالء أبـــا يحبـــون  ممـــن وأنـــا

 
َ
 حـــ�ن كفاحـــھ بـــا�ورة �ـــ� معر�ـــة ف�ـــ�ة بـــھ تمـــض لـــم بـــاألدب املشـــغول�ن الشـــبان مـــن أحـــدا

 و���بنــا ال�شــاؤم يروقنــا ف�نــاك �يــام، وتجــارب الــدنيا بمتاعــب الصــبا أحــالم تصــطدم

 تلــــك إ�ــــ� ا��نــــ�ن معــــاودة فنعاود�ــــا الر�قــــة �ــــذه مــــن نخــــرج ثــــم. ا��يــــاة لنــــا �عيبــــون  مــــن

 �عطــف كمــا عل��ــا و�عطــف �حــالم، وذكــرى  الشــباب بــذكرى  ونقر��ــا املشــ��اة، البــا�ورة

 أعتقـــد زلـــت فمـــا. الب�ـــاء ذلـــك �عـــض �ســـتوجب ال و�ـــ� طفولتـــھ ب�ـــاء ع�ـــ� ا��لـــد الرجـــل

  �يام مع وأزداد
ً
 النفسـية �دوات وأن ا��يـاة، حـب مـن اسـ�ل ا��يـاة �غـض أن اعتقـادا

  وأقـــرب وأشـــيع اعـــم ا��يـــاة آالم ��ـــا نلمـــس ال�ـــ�
ً
 ��ـــا نلمـــس ال�ـــ� الـــنفس أدوات مـــن غـــورا

 ولــ�س! مــراء وال �ــيرأ �ــ� ا��ــزن  مــن أعمــق فــالفرح. الك�ــ�ى  ومحاســ��ا العليــا ا��يــاة أفـراح



80 
 

 طـھ والـدكتور . و�نتصـار القـدرة ف�ـو الفـرح أمـا. . . قـدرة أمـام ا��ـزام �ـو بل قدرة ا��زن 

 وأحابيــــھ العــــالء أبــــا أوثــــر إ�ــــي قــــل: (فيقــــول  بمحاباتــــھ نفســــھ يــــ��م العــــالء أبــــا حبــــھ لفــــرط

 �ـ� ذلـك إ�ـ� ن��تـك وأظن�ـ� تبعـد، وال تخطـى ال فقد غ��ه من أرضا�ا ال أشياء منھ وأر���

  أم�ـــ� ال إ�ـــي مـــرة غ�ـــ� وقلـــت ا��ـــديث، أول 
ً
 �د�ـــي، النقـــد �ـــ� وال العل�ـــ� البحـــث �ـــ� كتابـــا

  ��نھ �� العالء أ�ي عشرة نف��� �� أثار��ا خواطر أ��ل وإنما
ً
  )ما وقتا

 النحـــو، �ـــذا مـــن قر�ـــب نحـــو ع�ـــ� العـــالء أبـــا حاب�ـــت أن�ـــ� ال��يبـــة املصـــادفات فمـــن

 بالقـائل�ن، �قـوال قيـاس �ـ� املعقـول  �نصـاف �ـ� إ��ـا قلـت بـل محابـاة أسـم�ا لم ولك��

 �ـــ� ســـنة ثالثـــ�ن قبـــل فكت�ـــت قـــال، مـــن إ�ـــ� ال قيـــل مـــا إ�ـــ� ننظـــر بـــأن ن�ـــ�ونا مـــن وعبـــت

. حـال �ـل ع�� إطالق�ا ي�� ال قاعدة أ��ا) اليومية خالصة( باسم جمع��ا ال�� مذكرا�ي

  :ري املع قول  مثل و�لمة قائل��ا، باختالف معان��ا تختلف فال�لمة

  �عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب �ل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا��يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

   
  ب إال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن راغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ازديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

     

 ا��يـاة من التذمر من الناس عامھ ب�ن ح�ن �ل �� �سمعھ مما يؤخذ ماال م��ا يؤخذ

 ودرس ا��يـــــاة �ــــ� ا��و�ر�ـــــة �مــــور  مـــــارس املعــــري  بــــأن نثـــــق ألننــــا م��ـــــا، ا��ــــالص وتم�ــــ�

  مـرة، أو عذبـة م��ا ت�ون  ال�� الشؤون
ً
؛رغـ أو نكـدا

ً
 مـا إال العامـة أولئـك م��ـا �سـ�� ولـم دا

 مــن القـول  �سـمع إذن فكالنـا ا��يــاة ما�يـة ع�ـ� ل��كـم تكفـى ال ال�ــ� �مـور  مـن ل�ـم يقـع

 بــــذلك عنــــده يحظــــى فــــال الشــــيخ غ�ــــ� مــــن نفســــھ القــــول  و�ســــمع في��بــــھ، املعــــرة شــــيخ

 ع�ــ� ف��ــا أجــرى  وأنــا لصــديق، ومجاملــة محابــاة �ســم��ا الــدكتور  صــديقنا لكــن ���ــاب

 ح�ـــ� بالعاطفـــة أبـــرح فـــال والعاطفـــة ا���ـــة بـــ�ن التوفيـــق مـــن �ـــ��ء �ـــل �ـــ� الغالبـــة ســـن��

 �ـ� معـا والعاطفـة العقـل فيعـ�ش وترخيصـھ، بـإقراره جـديرة أ��ـا لـھ وأث�ـت عق�� ��ا أقنع

 أو الــدكتور  بــھ أخــالف آخــر و�ــ��ء وصــدام مــالم مــن بي��مــا يقــع ممــا ��ــذا وأخلــص وئــام،

  كر�ــت أن�ــ� أذكــر ال فأنــا العــالء أ�ــي صــداقة �ــ� ھطر�قتــ طر�ق�ــ� فيــھ تخـالف
ً
 أحبــھ أحــدا

  أحب�ت أو العالء، أبو
ً
  .�ار�يھ من �و �ان أحدا

 ثــــم الطيــــب أل�ــــي و�كبــــار ا��ــــب مــــن صــــاحبھ نفــــس �ــــ� �ــــان مــــا فــــيعلم الــــدكتور  أمــــا

  آثـــاره بـــبعض وأ��ـــب املتن�ـــ� فـــن أقـــدر أنـــا: (يقـــول 
ً
 ببعضـــ�ا وا��ـــب لـــھ، حـــد ال إ��ابـــا
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 إ��اب �خر
ً
  ا

ً
  سـائر�ا وأمقـت ���ـاب، يتواضـع أن �ـ� أن متواضعا

ً
، مقتـا

ً
 وال شـديدا

  نف�ــ�� �ــ� املتن�ــ� حيــاة تث�ــ�
ً
 يخلــق لــم مــا طلــب مغــامر �ــو وإنمــا لــھ، رثــاء وال عليــھ إشــفاقا

  )املغامرون أمثالھ إليھ ي�ت�� ما إ�� فانت�� عنھ �عرض أن يحسن �ان ملا و�عرض لھ،

  املعري  �ان ماذا ترى 
ً
 وقيعـة ت�ـون  أن أخ�ـ�� املقـال؟ �ذا منھ سمع لو لدكتور ل قائال

 ا��ســ�ن أ�ــي قصـيدة استحســان إ�ـ� الشــيخ �عـود أن أخ�ــ�� ال كنـت وأن الصــاحب�ن بـ�ن

  :مطلع�ا ال��

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب منــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل 

   
  أقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أوا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

     

 و�س�شــفع للل�امــ النــاقص كرا�ــة ا��ســ�ن أبــا يكــره ال الــدكتور  أن �علــم الشــيخ ألن

 الــدكتور  بــ�ن النفــور  ل�ــذا أ��ــب أن�ــ� وا��ــق الــوالء وصــدق النيــة طيــب مــن �شــفيع لــھ

 مــا أزن  ولك�ــ� عملــھ �ــل وال شــعره �ــل �ستحســنون  ممــن أنــا ومــا الكب�ــ�، العر�ــي وشــاعرنا

 فــأعلم خلفــھ وســوء عملــھ �ســوء ا��يــاة شــرور �ــ� زاده ومــا العر�يــة �داب ثــروة �ــ� زاده

 ألصــــــغر وان شــــــعره، بصــــــالح صــــــل قــــــد �دب وأن املتن�ــــــ� بفســــــاد تفســــــد لــــــم ا��يــــــاة أن

. ذاك مـع الـدنيا واحتملـ��م بكث�� املتن�� س�ئات من أك�� لس�ئات هللا خلق من ال�الفيت

 قبلنـــــا لـــــو الـــــذي الرجـــــل مـــــن تحتملـــــھ وال ال�الفيـــــت أصـــــغر مـــــن �ـــــذا الـــــدنيا أفتحتمـــــل. . 

  الرابح�ن؟ نحن لكنا س�ئاتھ من ضعف بألف حسناتھ

  �نــا
ً
 الصــداقة وفــاق إ�ــ� الــدكتور  مــن أقــرب واحســب�� وا���ــة العاطفــة أعــود أيضــا

 أو رأى مــن الــدكتور  بــھ أخــالف مــا �ــل أ�ــذا �نصــاف إ�ــ� واقــرب املعــرة، شــيخ و�ــ�ن بب�ــ�

  العظيم؟ صديقنا عن حديثھ �� �وى 

  الــدكتور  قـول  �نــاك وخــالف خـالف مــن وأك�ـ� وخــالف، خــالف �نـاك بــل! كـال
ً
 �عقيبــا

 أكــــن لــــم الــــذي ال��يــــب( ديجــــاس املصــــور  �ــــ� فــــال��ى  بــــول  الفر��ــــ�� �ديــــب كــــالم ع�ــــ�

  أن أف��ضــھ وال أتوقعــھ
ً
 اســمھ أســمع كنــت الــذي الفر��ــ�� ملصــور  �ــذا صــفات مــن كث�ــ�ا

 الرجــل فشــدة. العــالء أ�ــي صــفات مــن وأحب�ــت ألفــت مــا �شــبھ �ــ�� �ــل أمــره مــن وأج�ــل

 الشــــك، آمـــاد أ�عـــد إ�ـــ� مقدرتـــھ �ـــ� الرجـــل وشــــك الشـــدة، غايـــات أق�ـــ�� إ�ـــ� نفســـھ ع�ـــ�
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 الصــ�ت، و�عــد الشــ�رة �ــ� الرجــل وز�ــد الــنفس، أمــور  �ــ� النــاس بأح�ــام الرجــل وارتيــاب

 لـذة وتأجيلـھ الـرخيص، والثنـاء ال�ـاذب ا��مـد عـن وانصـرافھ اليد، ذات وسعة ال��اء ��

 الواســـعة، و�بـــواب القصـــار للطـــرق  و�غضـــھ لنفســـھ املصـــاعب وخلقـــھ بـــالفوز، الظفـــر

 فـال��ي  بـول  ��ـا يحـدثنا ال�ـ� ا��صـال �ـذه �ل - الضيقة و�بواب الطوال رق الط وإيثاره

 �ول  أن إال العـالء، أ�ـي عـن و�جيـال القـرون ��ـا حـدث�نا قـد ديجـاس وأث��ه صديقھ عن

  �ان
ً
  مصورا

ً
  �ان و�خر رساما

ً
  شاعرا

ً
  . . .)حكيما

  صارمان؟ فس��ان ع�� أل��ما واحدة خليقة �� شب��ان وديجاس املعري  أن أف��يح

 �ــ� الفنــان قلــق أيــن ولكــن �عــذيب، و�نــاك �عــذيب و�نــا قســوة، و�نــاك قســوة، �نــا

 لي�بعـث بالسـوط ا��ـواد �عـذيب أيـن ���ام؟ س�يل �� الناسك قلق من ا��لق س�يل

 و�ـــ� اللزوميـــات أيـــن الوثـــوب؟ عـــن و�كـــف ل�ســـكن بال��ـــام ا��ـــواد �عـــذيب مـــن و�ســـبق

 املتقشـف ال�نـدي الفق�ـ� ر�اضـة أيـن القيـود؟ مـن طـالقان و�ـ�) �م��شنالزم( من قيود،

  ل�ـ�داد والطعـام الشـراب �ـ� جسـد�ا ع�ـ� بالتقت�� ا��سناء ر�اضة من
ً
 جمـال ع�ـ� جمـاال

 
ً
  املــال �ــ� الز�ــد أيــن �شــاط؟ ع�ــ� و�شــاطا

ً
  املــال �ــ� الز�ــد مــن الغ�ــ� إ�ــ� انصــرافا

ً
 انصــرافا

 أحيانـ ليبلغ و�عذيب �عذيب ب�ن الفرق  إن الدنيا؟ عن
ً
 النعـيم بـ�ن ممـا أ�عـد السـعة مـن ا

 �ــذا غ�ــ� خــالف وثمــة ديجــاس وصــرامة املعــري  صــرامة بــ�ن الفــرق  �ــان �كــذا والعــذاب،

  القديم صديقنا عن حديثھ �� الدكتور  و��ن بي�� ا��الف

 يجعـــل أن ر�نـــا يقـــدر: (ف��ـــا يقـــول  وغاياتـــھ املعـــري  فصـــول  مـــن شـــذرة ينقـــل فالـــدكتور 

 الطعـم و�جـد دمعـھ، مجـاري  بنانـھ وت�ـون  بيـده، وات�صـ �سـمع بقدمـھ، ينظـر ��سـان

 الن��وسـن�� ب�ن يقرن  وأن �امتھ، ع�� الغرض إ�� و�م��� بمنكبھ، الروائح و�شم بأذنھ،

  )ر�ان كفر��� ير�ا ح��

 قــد العــالء أبــا أن �ــ� أشــك فمــا أنــا أمــا: (فيقــول  الشــذرة �ــذه ع�ــ� الــدكتور  �عقــب ثــم

  �بيقور�ـة الفلسـفية راء�  أشـد مـن رأى إ�ـ� خاصة الفصل ��ذا قصد
ً
 إن�ـار و�ـو خطـرا

 �عرف�ـــا ال�ـــ� الغايـــات �ـــذه مـــن لغايـــة يخلـــق لـــم �ـــو كمـــا العـــالم أن وإثبـــات الغائبـــة العلـــة

  )لتحقيق�ا خلقت قد �شياء أن ونزعم نحن
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 الغائبـة، العلـة ينفـي ال بمنكبھ الروائح شمھ أو بيده ��سان سماع أن نحن وعندنا

  الغاية ��ا تتحقق ال�� الوسيلة إال تختلف ولم موجودتان، �نا والغاية الوسيلة ألن

 إن: (يقولــون  الــذين املعاصــر�ن بــرأي شــ�يھ املعــري  رأى إن يقــال أن �ــذا مــن وأصــوب

  )الظا�رة �سبق القوة وإن العضو، �سبق الوظيفة

 تتكفــــل ال�ــــ� �عضــــاء وجــــدت الطعــــام �ضــــم �ــــ� أو ا��ركــــة �ــــ� الرغبــــة وجــــدت فــــإذا

 وللشـــــاعر ا��يـــــوان أجنـــــاس �ـــــ� و�وضـــــاع �شـــــ�ال اخـــــتالف ع�ـــــ� وظيفـــــةال �ـــــذه بـــــأداء

 خلـق ولـو ملصـور  إنـھ: (ف��ـا يقـول  عظـيم مصـور  �ـ� �لمة أذكر ما ع��) �ولردج( �ن�ل��ي 

 ) ذراعــ�ن �غ�ــ�
ً
  ي�ــون  أن قبــل وظيفــة التصــو�ر أن بــذلك مر�ــدا

ً
 فلــو �عضــاء، مــن عضــوا

  يبدعوه أن بد ماال إلبداع ى أخر  وسائل ل�م ��لقت أذرع �غ�� املصورون  خلق

  :العالء أبا يخاطب الدكتور  وقال

 و�شــاؤمك، حزنــك عـن تصــرفك أن ع�ــ� قـادرة أظ��ــا ومــا بـار�س مــا �عــرف ال أنـت(. . . 

 أمـا. �غـداد عرفـت حـ�ن كشـأنك و�شـاؤمك حزنـك �ـ� ألمعنـت عرف��ـا لـو بأنـك واثق أنا بل

 مـن أقـل ل�ست عقلية لذات نف��� �� وتث�� وال�شاؤم ا��زن  عن تصرف�� بار�س فإن أنا

 تز���ــ� حــال �ــل ع�ــ� و�ــ� عنــك، وا��ــديث إليــك ا��ــديث �ــ� أجــد�ا ال�ــ� اللــذات �ــذه

 بـــار�س لـــذات أســـأم لع�ـــ� يـــدري  ومـــن. فيـــھ املقـــام أطيـــل لـــو أود كنـــت الـــذي �ـــ�نك عـــن

  �ن لـــك ودا�ـــ� فلـــيكن. حـــ�ن إ�ـــ� حـــ�ن مـــن إليـــك م��ـــا فـــأفزع
ً
 ل��ـــة �ـــ� لـــك وألقـــل موقوتـــا

  )اللقاء إ��: الوامق شفقامل ا��ب

 أراد بالـھ فمـا �غـداد �ـ� �ـان كمـا إال بـار�س �ـ� ي�ـون  لـن العـالء أبـا بـان واثـق فالدكتور 

 أولئــك يقولــھ مــا ف��ــا و�قــول  الســائحون، يــراه مــا بــار�س �ــ� يــرى  العــالء أبــا أجعــل أن م�ــ�

  السائحون؟

  أنا �ذه ��
ً
 با��يـال بـار�س �ـ�إ ذ�بـت أنـا الـدكتور  مـن الصـداقة وفـاق إ�� أقرب أيضا

  حســـا بـــار�س إ�ـــ� ذ�ـــب طـــھ والـــدكتور  با��يـــال، صـــاح�� إل��ـــا فأخـــذت
َ
 ع�ـــ� فـــأ�ى وخيـــاال

  اللقاء؟ إ��:. . . بھ و�تف املزاملة صاحبھ
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 بنصـ�ب أظفـر أن أو الـدكتور  صـديقنا ع�ـ� الشـيخ صـدر أوغر أن هللا علم أردت وما

 ي�ـون  أن أحبـب ولم يخالش عن ا��ديث أحب�ت ولكن�� نص�بھ، فوق  عنده ا��ظوة من

 
ً
 �ــ� اتفــاق �ــو وإنمــا!! خــالف و�ــان خــالف فلــيكن. ا��ــديث متعــة ��ــا تبطــل وإعــادة تكر�ــرا

  ا��بوب صاحبنا عن التحدث حب

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



85 
 

  وا��رب وا��يوان ��سان

   

  !حركة

  !�عينھ ا��طر �و إذن

 جـــد ��طـــرا �ـــو بـــل. كـــال. . . أمـــان؟ ل�ـــا حركـــة امليـــدان مـــن ا��راســـة موقـــف �ـــ� و�ـــل

  .ألوف مئات و�م يحرس�م، من وع�� ا��ارس ع�� ا��طر

  !العشب ب�ن حفيف ثم

 ي�ـون  مـا أخفـى و�سـ�تار ان�بـاه، ي�ـون  مـا أشـد �ن�باه و�و يق��ب، إذن ا��طر ف�و

  !اس�تار

 لـــو عيـــون، �لـــھ با��ـــارس فـــإذا مقر�ـــة، ع�ـــ� عينـــان وملعـــت وانتظـــر، ا��ـــارس وانـــبطح

  إ�سان قتل
ً
  !الظالم جنح �� العين�ن ت�نك صاحب اتمل بنظرتھ ش�ئا

 أن القذيفـــة وأوشـــكت وتـــدنوان، تـــدنوان العينـــان ومضـــت الراميـــة، ا��ـــارس وســـدد

 مـــــن �ن�بـــــاه مخافـــــة القر�ـــــب، ا��قـــــق ا��طـــــر لغ�ـــــ� محظـــــور  انطالق�ـــــا أن لـــــوال تنطلـــــق

  .انتظار من مناص فال املعسكر، وموضع ا��راسة موضع إ�� �عداء جانب

  :و���صھ برأسھ عين�نال صاحب بدا ثم

  . . .� ا��مد

  !بإ�سان ول�س. . . �لب �و

  .املاضية الدردنيل حرب �� ا��نود قصائد من إنجل��ية قصيدة خالصة تلك

  الفصــائل دون  ��ســان فصــيلة يحــذر �ــان ألنــھ ر�ــھ الشــاعر حمــد
ً
 عـــالم مــن جميعــا

 عـــــالم أمـــــا.  . .الظـــــالم ذلـــــك �ـــــ� ا��طـــــر أخطـــــر ع�ـــــ� ��ســـــان أخيـــــھ مـــــن ف�ـــــو ا��يـــــوان،

، ا��يوان
ً
  !أمان �� منھ ف�و جميعا

  :يقول  ح�ن العر�ي شاعرنا ذكرت إال قط القصيدة �ذه أقرأ لم
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  أط�� فكدت إ�سان وصوت...  عوى  إذ للذئب فاستأ�ست الذئب عوى 

  !قتال ميدان و�� حراسة مقام �� ذلك ي�ون  ما وأصدق. �عم

 �ــــل �ــــ� ذكــــره �علــــو يــــوان،ا�� أبطــــال مــــن ببطــــل فــــإذا ا��اضــــرة، ا��ــــرب قامــــت ثــــم

  !و���ان القصائد و�ستوحونھ ميدان،

  .امل�سوف تو�ي ذلك

  باإلنجل��ية �و أو

  أ�عرفھ؟

 أو الــدنيا، �ـ� القطــط مشـا��� مــن قـط أنــھ فـاعلم يظ�ــر، مـا ع�ــ� معرفـة بــھ أزدك لـم

 بضـعة قبـل وعشـرائھ أ�ـ�ابھ غ�ـ� أحـد بـال ع�ـ� يكـن لـم أن �عد مشا����ا من �ن �و

  .أسابيع

 الســو�د، شــواطئ مــن مقر�ــة ع�ــ� الغواصــات أغرق��ــا إنجل��يــة ســفينة �ــ� يومئــذ �ــان

 البحــــر م�ــــامن مــــن يصــــ�بھ بمــــا يحفــــل ولــــم ونجــــاه إليــــھ فعــــاد املــــاء �ــــ� جنــــدي بــــھ و�صــــر

  !امل�سوف تو�ي نجاة: النجاة �ذه س�يل ��) امللغوم(

 كمـــــا ��ـــــرامل �ـــــ� إبادتـــــھ وقـــــرروا فـــــاعتقلوه، جـــــوذن��ج مينـــــاء املينـــــاء رجـــــال وضـــــبطھ

ــــــ� أمــــــره احتــــــاج أو العــــــدوى  منــــــھ خيفــــــت إذا قبيلــــــھ مــــــن بــــــا��يوان يصــــــنعون   الرقابــــــة إ�

 ح�ــــ� البحــــر طــــرائح مــــن طــــر�ح حيــــوان ع�ــــ� تنفــــق ال�ــــ� ا���ومــــة �ــــ� وأيــــن. والتمحــــيص

  !فيباد مصاب وإما ف��سل، سليم فإما فيھ، الشك ينج��

  يباد؟

 ا��رقـة النـار إ�ـ� بـھ ليقـذفوا املاء من ينقذوه لم الغرق  من أنقذوه الذين ا��نود إن

  .الزعاف السم إ�� أو

  .دماء من بقية ا��نود أولئك و�� امل�سوف، تو�ي يباد فلن

 و�ـــ� املســـتقلة، بالدولـــة �عضـــ�م أســـما�ا ال�ـــ� الوقـــور  بال�ـــ�يفة املشـــ�لة واتصـــلت

  .اليومية) التيمس( ��يفة
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ت�ت
ُ

  !امل�سوف لتو�ي ا��ياة فك

 غ�ــــ� ع�ــــ� بــــھ املضــــنون  ضــــيف�ا ع�ــــ� لإلنفــــاق ��ججــــوذن مينــــاء ع�ــــ� ال�بــــات وتقــــاطرت

  .ش�ور  ستة وعد��ا ال��ية الرقابة مدة طوال أ�لھ،

  .الشعراء وقرائح املصور�ن قرائح وجاشت

 املز�ــدات، ال��ـ� بـ�ن وتطفـو �غــوص لوحـة ع�ـ�) تـو�ي( صــورة ال�ـ�يفة �ـ� فظ�ـرت

  .و�موات �حياء من املتناثر وا��طام

 ال�ـــ�عان ي�ــون  مــا �أ�ــ�ع بيــ��ن و�ــو غواصـــات، لــھحو  ومــن طيــارات، رأســھ وع�ــ�

  !والثبات البطولة من

  :�بيات �ذه الصورة تحت شاعر وكتب

 ختــام أ��ــا يبــدو �قــدار، أالعيــب مــن ألعو�ــة �ــ� النصــ�� القليــل الضــعيف ا��لــوق (

  .وجود من لھ قّدر

  .املمدود �جل حبال بھ فامتدت) التيمس( صداقة تولتھ(

  .وا��لود الش�رة أحضان إ�� ملوتا ذرا�� من ووثب(

  �ان لقد(
ً
  .العامل�ن قطط ب�ن لھ عنوان ال مج�وال

  .املك�ن م�ا��ا إ�� واحدة قفزة الش�رة سلم فارتقى(

 مـن مبـ�ن، لسـان �ـل ع�ـ� ال�ـ�اعة معـروف النـاس، ب�ن و���ان �حزان مذ�ور (

  .وامل��ب�ن املادح�ن

  .أم�ن مستقر امل��ر �� ا�عق و�و �ث��، أمواج أنباءه تتلقى و�ن(

  .و�ستك�ن و�طرب و�لعب الغذاء، و�ستطعم الل�ن �شرب(

  .املوصوف ا��ميل بو�اس خليج من السو�د ضفاف وع��(

  .امل�سوف تو�ي ش�رة وت�تدئ املنظومة، القصة منظر ي�ت��(

  !).ا��ر�ف وآ�ات ا��ضم، أنفاس) ال�اتيجات( ع�� و�سري (
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  !مجدود حيوان من القط لذلك يا: م�� لوق الظر�فة القصيدة �ذه اقرأ

  !من�ود مكدود حيوان من لإل�سان يا: م�� قل بل

 تنــــذره ضــــروس حــــرب العــــالم و�ــــ� مســــك�ن، بقــــط عنايتــــھ �ــــذه ت�ــــون  أن ���ــــب وال

  .املالي�ن أو �لوف ��الك

 أرا�ــا وال �نبــاء، �ــذه أشــباه مــن وأســمع أرى  ممــا أ��ــب ال أن�ــ� فــاعلم ��بـت إن أو

  .البالء �ذا عن أو البالء �ذا �� الشغل �عض �شغلنا أن من أ�زل  وال أ�ون 

  تز�ــــدنا وأ��ــــا ��ســــانية، العاطفــــة مــــن تيــــ�س ال أ��ــــا ف��ــــا مــــا فــــأ�ون 
ً
 �ســـــرائرنا علمــــا

 شـغف مـن �دمـي القلـب ودا�ع �� بما عداء، من �ل�ا ا��رب �� ما توازن  وأ��ا النفسية،

  .ءالوفا إ�� وشوق  الوالء، ع�� وحرص باملودة

 �ـــــ� ع��ـــــا ينـــــ�ش بـــــل الرحمـــــة ينـــــابيع مـــــن الـــــنفس �ـــــ� مـــــا �ســـــت��ف ال ا��ـــــرب عـــــداء إن

  .املناسبات وأغرب الصور  ش�� ع�� ف��سل�ا �عماق

 املـــــودة جانـــــب عـــــن البحـــــث اشـــــتداد إ�ـــــ� مـــــدعاة اشـــــتداده �ـــــان العـــــداء اشـــــتد ف�لمـــــا

  .اةا��ي قرارة �� مالذ إ�� الطمأن�نة وجانب واملعونة، �لفة وجانب والرفق،

  .�دمية الساللة أفراد من املالي�ن �شمل أل��ا ا��رب �عظم ول�ذا

 �شــــمل أو ��ســــان، نفــــس �شــــمل أل��ــــا الضــــعيف) تــــو�ي( حادثــــة جان��ــــا إ�ــــ� و�عظــــم

  .��سان ب�� جميع

 �ـذا قصـص مـن طر�فـة بقصـة املقـال �ـذا فلنخـتم و��سـان ا��يـوان بصـدد ونحن

  .املقام

 ل�لــب كب�ـ� رســم) اللسـ��اتد( املصــورة �نجل��يـة ةال�ــ�يف مـن �و�ــ� الصـفحة ع�ـ�

  .ا��نود قبعات من قبعة رأسھ وع�� �نجل�� ب�ن املش�ورة) دوج البول ( فصيلة من

 الغواصــــات أن املا�ــــ�� الشــــ�ر �ــــ� أشــــاع) �ملــــا�ي املــــذياع( أن الرســــم �ــــذا ومناســــبة

 بر�ـــــة تـــــدر�ب نقطـــــة ولك��ـــــا �ســـــفينة �ـــــ� ول�ســـــت كســـــ��يل) الســـــفينة( أغرقـــــت �ملانيـــــة

  .البحر�ة الشؤون لوزارة ذلك أجل من و��بعو��ا السفن سالح ف��ا يخت��ون
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 يخلــــع الــــذي ا��نــــدي نقلــــھ النقطــــة تلــــك جنــــود بــــ�ن امل�ــــ�ك النبــــأ �ــــذا شــــاع فلمــــا

 وقـال �ملـان، ودعـوة �ملـان مـذياع عـن الغافـل ال�لب ذلك إ�� ا��بوب �ل��ا ع�� قبعتھ

  لھ
ً
  :مازحا

 يأ��ـا جـو�لز يـزعم �كذا الغر��؟ ��ل و�� �موات عداد �� �ن نكأ بول�� يا أتدري 

  !ا��ياة يد�� الذي امليت

  بول�� فزمجر: الراوي  قال
ً
  ).جو�لز؟ �و ومن: (غاضبا

  و�قول  ليقول�ا بول�� أن وا��ق
ً
  !. . .قبيل�ا من ألفا

  جو�لز؟ �و ومن. . . �عم

  !معناه ر�ب وال السؤال ول�ذا
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  وا��رب وانوا��ي ��سان

   

 تفـــــتح ا��ـــــرب فـــــإن وا��ـــــرب، وا��يـــــوان ��ســـــان �ـــــ� يقـــــال أن يمكـــــن مـــــا قليـــــل غ�ـــــ�

 مــا تفــتح وقــد. املصــار�ع شــ�� ع�ــ� بـل املصــراع�ن ع�ــ� وا��يوانيــة ��ســانية بــ�ن املسـارب

  .كذاك �ع�� واملأل البطولة عالم و��ن ��سان ب�ن

  نز�د أن وسعنا ففي
ً
 �ـذا �ـ� الكتابة من اس��ادونا الذين القراء ألصدقائنا آخر مقاال

  .فيھ القول  منادح أوسع وما واملشا�دات، با��قائق أحفلھ وما املوضوع،

 ال آفــــة أ��ــــا �نا�ــــ�� مــــن ا��ر�يــــون  و�ــــزعم ا��ــــرب، �عــــدوى  ا��يــــوان يــــ��م ��ســــان

  �ــــــان، حيــــــث ا��يــــــوا�ي الطبــــــع وراثــــــة �انــــــت مــــــذ ل�ــــــا، دواء وال ع��ــــــا معــــــدي
ً
 مــــــن مبتــــــدئا

 و  ا��ـــــراثيم
ً
 ال��مــــــة �ـــــذه مـــــن ا��يـــــوان ي��ئــــــون  آدم ب�ـــــ� مـــــن وفر�ـــــق ا��يــــــوان إ�ـــــ� من��يـــــا

  .�حياء سائر دون  آدم أبناء �� ا��رب آفة و�حصرون

 و�عـض �نصـاف �عـض ا��يـوان؟ ت��ئـة �ـ� �ـم أصادقون  آدم؟ لذر�ة �م أمنصفون 

  .مراء ال الصدق

 قطيــع أو ربســ لقتــال والقطعــان �ســراب يحشــد الــذي ا��يــوان أيــن: �ســألون  ف�ــم

 الـوحش مـن آخـر جـ�س لقتـال ج�سـھ أبنـاء يجمـع الـذي الـوحش �ـو أين بل ج�سھ؟ من

 �ــ� �علم�ــا كمــا فــا��رب محرجــون، الســؤال �ــذا �ــ� أ��ــم وا��ــق العــراء؟ �ــ� أو الغــاب �ــ�

 ا��الئــــق مــــن غ�ــــ��م دون  �ــــم: آدم أبنــــاء خــــواص مــــن خاصــــة �ــــ� إنمــــا ال�شــــر�ة ميادي��ــــا

 حيـوان يقاتـل ال حيـث القتـال نيـة ع�ـ� و�خرجـون  عـض،� لقتال �عض�م يجمعون  ا��ية

  .قتال ع�� يقدم أن ينوي  أو �علم و�و

  العـراك �ـان وإن آدم، أبنـاء ع�� مقصورة إ�سانية جدال وال فا��رب
ً
  قسـطا

ً
 مشـ���ا

  .�حياء جميع ب�ن

. . . ت�بـدل ال الطبيعـة ألن تـزول ال ا��ـرب أن يزعمـون  ا��ـر�ي�ن �نا�ـ��ّ  مـن وآخرون

  !!السن�ن آالف �عد النفس �� س�بقى السن�ن آالف قبل النفس �� �ان فما

  يزعمون؟ ما أ��يح
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  ألن ال�ــــ�ة، �عــــض �ـــ�يح
ً
  ي�ـــون  لــــن آلراء مــــن رأيـــا

ً
 جميــــع �ــــ� ال�ـــ�ة �ــــل �ــــ�يحا

  .�حوال

 البغضـــــاء اســـــتدامة �ـــــ� بـــــھ يحتجـــــون  الـــــذي ا��يـــــوان عـــــالم مـــــن والشـــــا�د �ـــــ�يح،

  .والقتال والقتل والش�اسة

  الكالب؟ ووح��� آوى  وأبناء الذئاب وأبناء الذئاب ب�ن أجداده من ومالي �لب فأين

  .  والوالء الود س�يل �� و�موت و�طفال، ا��مالن يحرس اليوم �لب

  .والوالء باملودة خلق وأج�ل و�طفال، ا��مالن ع�� ���ء أخطر �انوا �مس وكالب

 وال فلســفة وال علــوم وال حضــارة لــھ ول�ســت �نتقــال �ــذا ال�لــب ي�تقــل أن جــاز فــإذا

  . . .السف�� حالتھ من إل��ا يص�� عليا حالة

 املســـافة �ع�ـــ� و�ـــو مرحلتـــھ، مـــن أوســـع مرحلـــة أو مثلـــھ ��ســـان ي�تقـــل أن يجـــوز  أال

  امل�ذب�ن؟ وثقافة ال�مج ا���ل ب�ن

 �دميــــ�ن أرفــــع أ��ــــم أمــــر�م �ــــ� مــــا أ��ــــب آدم، أبنــــاء بــــ�ن كث�ــــ�ون أنصــــار ول��يــــوان

 
ً
، التقـــــدم مـــــن وأوفـــــر�م شـــــقة ا��يوانيـــــة نمـــــ وأ�عـــــد�م خلقـــــا

ً
 �عـــــض مـــــن - ف�ـــــم نصـــــ�با

 والتنديــد، باالنحنــاء يتعقبونــھ الــذين أولئــك مــن ا��يــوان ع�ــ� باالنحنــاء أحــق - الوجــوه

  !إليھ الناس أقرب و�م

 �ســ�ئاتھ والرجعــة عنــھ الــذود �ــ� �يــام �ــذه ال��ــب يكتبــون  �ــؤالء ا��يــوان أنصــار

 و�دراك العلـم أمـا. . . وف�ا�ـة ظـرف مـن كتابـا��م تخلـو اوقلمـ. �دمي�ن من أ��ابھ إ��

  ماثالن ف�ما
ً
  .البحوث �ذه من يطرقون  فيما أبدا

 أن �نجل�ــــــ� مــــــن وا��يوانيــــــة النفســــــية للبحــــــوث املتفــــــرغ�ن العلمــــــاء �عــــــض الحــــــظ

 الكـــــــالب عـــــــدد فبلـــــــغ ا��اضـــــــرة، ا��ـــــــرب �شـــــــوب �عـــــــد الكـــــــالب بـــــــ�ن ازداد قـــــــد ال�ـــــــ�ار

 أر�عمائـة املا�ـ�� أكتـو�ر شـ�ر خالل لندن �� الشرطة ��اتم عا����ا ال�� العضوضة

  !و�سع�ن وثمانية مائة قبلھ الذي الش�ر �� يتجاوز  ولم وعشرة،

  ذلك؟ �عليل فما. . . القتال ل�شوب التا�� الش�ر �� الضعف من أك��
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  !!��سان عدوى  إ��ا: امل��ات �ذه خب�� جونت مس�� يقول 

  تضــيق أ�ــ�ا��ا، نفــوس يخــا�� بمــا ا��ــس مر�فــة: (يقــول  كمــا فــالكالب،
ً
 إذا صــدرا

  غضـ�ت إذا وأنـت. ا��ر�يـة بالعصــ�ية �سـم��ا ال�ـ� ا��الـة صـاح��ا َملكـت
ً
 قــراءة مـن يومـا

  �لبـــك خـــرج ا��و�ـــة الغـــارات أخبـــار
ً
 أي �ـــ� �علـــم وال يـــراه، �لـــب أول  ع�ـــ� للوثـــوب متحفـــزا

 أن وحسـبھ ؛سـالم شـروط أو حـرب أغـراض: الساسـة �سـميھ مـا لديـھ ولـ�س يقاتـل، ���

  !)يثور  مثلھ ف�و ثائر، صاحبھ

 إ�ــ� العاصــمة كــالب �ــ� الكــدر املــزاج �ــذا يرجــع أن و�جــوز : (جونــت �ســتاذ يقــول  ثــم

 لســـــفر أو البيــــوت، �ــــ� الطو�ـــــل املكــــث وضــــرورة ال�وائيــــة الوقايـــــات لك�ــــ�ة الر�اضــــة قلــــة

 القتاليـــة ال��عــة تلــك �ــو إنمــا ر�ــب، وال �ك�ــ� الســر ولكــن الر�ــف، إ�ــ� الكــالب أ�ــ�اب

  ).�دمي�ن عشرا��ا من إل��ا �سري  ال��

  إذن؟ أرأيتم

 باألســتاذ ا��يــوان ولــ�س والعــدوان، ا��ــرب بلقــاح ا��يــوان يلقــح الــذي ��ســان إنــھ

  .امليدان �ذا �� لھ السابق

 �ـــذه �انـــت وإن ا��ديثـــة الدراســـات �ـــذه إ�ـــ� حاجـــة غ�ـــ� مـــن وا�ـــ�ة �عـــُد  واملســـألة

  .و�خالق بالطبا�ع ا��ديدة املعرفة �عض الغد �� مضيفة الدراسات

 يحــدث ولــم حرو�ــھ، �ــ� بــا��يوان �ســتع�ن ��ســان أن الدراســات �ــذه قبــل فوا�ــ�

  أن قط
ً
  .أعدائھ واغتيال ��اياه اف��اس �� بإ�سان استعان حيوانا

 و�ـــ�ن ب�نـــھ نـــزاع �ـــ� وقـــع �لمـــا وال�لـــب با��صـــان ��ســـان �ســـتع�ن الـــزمن قـــديم ومـــن

  ذلــك نمــ وأقــل ج�ســھ، أبنــاء
ً
 �ــ� والســالمة الســالم رمــز و�ــ� با��مامــة �ســتع�ن أنــھ عــذرا

 ا��ـرب أغـراض ع�� وال�لب با��صان املستع�ن �عذر فقد. وال��وم الفتك أوامر تبليغ

  �انـــا أل��مـــا
ً
 ا��مامـــة أمـــا. . . الوحـــوش حســـاب �ـــ� معـــدودين الغـــابرة العصـــور  مـــن عصـــرا

  :ع��ا املعري  قالھ ما ��غ �� و�� ا��يف، املقحم �ذا يقحم�ا من عذر فما

  ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا��مامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا وإن حســـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ت

   
  �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ات كظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــقر والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
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  !ال��ام تتعرض ال

 �عتقـــوا فلـــم الـــزمن، قـــديم مـــن آبـــا��م ســـنة ع�ـــ� ا��اضـــرة ا��ـــرب �ـــ� النـــاس وم�ـــ��

 ا��ـــــرب قــــادة مــــن رجــــال يـــــزال وال. واملركبــــات �الت مــــن كشــــفوه مـــــا �ــــل �عــــد ا��صــــان

  لھ إن يقولون 
ً
  .اخ��اع فيھ ي��قھ وال ���ء غناءه فيھ �غ�� ال لدورا

 أنـــوف يـــرغم مــا و�ست�شـــاء التجســس أدوات مـــن اخ�ــ�اع�م �عـــد ال�لــب �عتقـــوا ولــم

 خروج�ــا بتحــر�م الروســية ا���ومــة أوامــر وصـدرت عل��ــا ا��ــرص ضــاعفوا بــل الكـالب،

  !)العسكر�ة ل��دمة �ةصا� غ��( إ��ا تث�ت إعفاء ش�ادة مع�ا ت�ون  أن إال أرض�ا من

 ا��نــاز�ر اســتخدموا أ��ــم ا��اضــرة ا��ــرب مخ��عــات مــن بــھ ســمعنا فيمــا وا��ديــد

 املغ�ــ�ة الطيــارة �بطــت فــإذا ا��و�ــة، الغــارات إ�ــ� للتن�يــھ الشــمال ببحــر ا��ــزر  �عــض �ــ�

 إ�ــــ� ا��ــــراس فت�بــــھ معلومــــة صــــرخة ا��نــــاز�ر صــــرخت الرقبــــاء مــــن غــــرة ع�ــــ� �رض إ�ــــ�

  .الغارة م�ان

  ا����يـــر ان�ـــ
ً
 �ـــ� يقـــع ملـــن فيحـــق اليـــوم أمـــا بر�ـــان غ�ـــ� �ـــ� اليـــوم قبـــل با��بـــث م��مـــا

  !خ��ير من يالھ: �ع��اف مقال أو الغيظ مقال يقول  أن شراكھ

  ا��ـــرب �ـــ� ولكـــن
ً
  �ل�ـــا ول�ســـت بـــا��يوان ��ســـان مـــن بـــرا

ً
  شـــر �ـــ� شـــرا

ً
 ع�ـــ� وعـــدوانا

  النــاس قلــب فــإذا عــدوان
ً
 مــن صــفحة بي��ــا جدون فســي الناصــعة ا��ــروب صــفحات غــدا

  أ�شــــ�ت ال�ــــ� املصــــ��ة �ــــ� تلــــك: ا��اضــــرة ا��ــــرب �ــــذه �ــــ� صــــفحا��ا أنصــــع
ً
 خصيصــــا

 مئــــات ا���ومــــة فأعــــدت. ا��و�ــــة الغــــارات أثنــــاء ا��يوانــــات لوقايــــة ال��يطانيــــة بــــا��زر 

 أ�ــــــ�ا��ا وأســــــماء ا��يوانــــــات تلــــــك مــــــواطن عل��ــــــا تــــــنقش ال�ــــــ� الصــــــفائح مــــــن �لــــــوف

 ع��ـا، �عيـد م�ـان إ�ـ� الـذعر مـن شـردت �لمـا مواط��ـا إ�ـ� ورد�ا عل��ا للداللة وعنوانا��م

  ا���ومــة ونــدبت
ً
 مــا ��ــ�يل ابتغــاء وا��قــول  البيــوت ع�ــ� للطــواف متطوع��ــا مــن ألوفــا

 مال�ـــ� وأقامـــت. عل��ـــا الدالـــة بالعالمـــات وتز�ـــد�ا ا��تلفـــة ا��يوانـــات فصـــائل مـــن ف��ـــا

 ا��يوانــــــات مـــــن و�نقـــــاذ العـــــالج إ�ـــــ� يحتـــــاج مــــــا إليـــــواء و�نـــــاك �نـــــا متفرقـــــة لإلســـــعاف

  .باآلدمي�ن للعناية �مر ودبرت الغارات، أثناء املصابة
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 لإل�ســان رو�ــ� مكســب أ��ــا يج�ــل مــن وحيــوان ا��ــديث، التــار�خ �ــ� ناصــعة صــفحة

  ت�ـون  أن قبـل
ً
  مكســبا

ً
  ف��ـا التــدب�� باعـث �ـان لــو ح�ـ� املصــاب، ل��يـوان جسـديا

ً
 مقرونــا

  .و�شفاق العطف بباعث
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  ا��رب ف�ا�ات

   

 لعلــــھ بــــل ال�ــــ�ر�ة، وملكــــة للف�ا�ــــة بضــــد لــــ�س ولكنــــھ والعبــــث، ال�ــــزل  ضــــد ا��ــــد

  رأيـت إذا و�زدراء �ن�ـار اسـتغراب �ستغرب فأنت إل��ما و�دعو النفس �� يث���ما
ً
 رجـال

 وال�مــة، وا���ــد العمـل يتطلــب الــذي املوقـف �ــ� و�قـف الشــدة يواجــھ و�ـو و�عبــث ��ـزل 

 و�تخــذ ��ــا �ســتخف و�ــو الشــدائد يواجــھ رأيتــھ إذا �ســتغراب �ــذا �ســتغرب ال ولكنــك

  م��ــا
ً
  و�عــد�ا الف�ا�ــة �ــذه منــھ تحمــد بــل وال�ــ�ر�ة، للف�ا�ــة موضــعا

ً
 القــوة مــن ضــر�ا

 مـــع الف�ا�ــة أمـــا احتمالــھ؛ عـــن الــنفس و�ضـــعف يفســده با��ـــد العبــث ألن وال�ــ�اعة،

  عليھ معوان ف�� ا��د

 ع�ـــ� وحـــافز ل�ـــا وعصـــمة ��ســـانية للـــنفس فمصـــر  الف�ا�ـــة ســـليقة أن �ـــ� شـــك وال

 ا��ــروب إبــان �ــ�) القفشــات( و الن�ــات تــروج ول�ــذا أوقار�ــا مــن عل��ــا يثقــل بمــا ال��ــوض

 ) النكتـــة( و�عـــد. واملصـــاعب
ً
 تجفـــل فـــال �حـــوال، �ـــذه �ـــ� وعقول�ـــا �مـــم لطبـــا�ع امتحانـــا

 وعنــد�ا إال بل��طــ �مــة تب�ســم وال باســمة، و�ــ� تواج�ــھ أن �ســتطيع أمــة ا��طــب مــن

  فيھ والتصرف بھ ال��وض ع�� قدرة

 ثــــم ا��اضــــرة، ا��ــــرب ع��ــــا أســــفرت ال�ــــ� الف�ا�ــــات �عــــض املقــــال �ــــذا �ــــ� وســــ�نقل

  إليھ يلتفتوا أن املصر��ن من بطائفة يخلق الذي التعقيب �عض عل��ا �عقب

  والـــــــروس �ملـــــــان تحــــــدث
ً
 كمـــــــا العاجلـــــــة ال�ـــــــ�ق  بضــــــر�ة أو ا��اطفـــــــة بـــــــا��رب كث�ــــــ�ا

  سر�عة حاسمة معركة �� النصر اك�ساب ��ا �سمو��ا

  أن الراو�ة فزعم
ً
  ا��اطفة؟ الضر�ة �� ما صاحبھ �سال إنجل��يا

  واحد م�ان �� مرت�ن تقع ال ال�� الضر�ة �� إ��ا: الصاحب فيجيبھ

  السائل فيصمت
ً
  يقـول  ثـم قلـيال

ً
 مـن أسـرع �ـ��ء أ��ـا صـاح يـا إ�ـ� يخيـل!!. . . م�ـ��ا

  !واحد م�ان �� واحدة مرة تقع ال ال�� الضر�ة �� أ��ا إ�� يخيل: ذلك
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 أحـــد فـــذكره. كالمـــھ �ــ� يتلعـــثم تمتمـــام أنـــھ الرو�ــ�� الـــوز�ر مولوتـــوف عـــن واملعــروف

 التمتمــــام �ــــذا يــــت�لم أن ���يــــب ألــــ�س: يقــــول  و�ــــو لصــــديقھ املــــذياع �ــــ� لــــھ الســــامع�ن

  واحدة؟ مرة يتلعثم وال ساعة ر�ع أمس

  !يكذب �ان ألنھ! كال: الصديق قال

  تحمــــل رزان فتــــاة صــــورة ع�ــــ� و�ــــو ا��قيقــــة تمثــــال القــــراء �عــــض �عــــرفو 
ً
 مصــــباحا

  وقور  بوجھ السماء و�ستقبل

  التمثــال �ــذا ال�ــ�ف إحــدى ف�شــرت
ً
 �ـــل ا��ــانب�ن ع�ــ� بقدميــھ أخــذ وقــد منكســا

  :يقوالن و�ما وجو�لز مولوتوف من

  �عي��ا؟ �� أل�ست. . . ا��قيقة �� �ذه

 �غ���ــا م��ــا صــفوف صــدره وع�ــ� إال يــرى  �ــاد امــ ح�ــ� �لقــاب بحــب جــورنج واشــ��ر

  وساعة ساعة ب�ن

 أجلــھ مــن �ســتحق مجيــد �عمــل اليــوم �عــد يــأ�ي أن يخ�ــ�� بــات قــد أنــھ الراو�ــة فــزعم

 
ً
  إال لتعليقــھ يجــد لــم النــوط �ــذا اســتحق إذا الفخارألنــھ أنــواط مــن نوطــا

ً
  موضــعا

ً
 واحــدا

  كرسيھ ع�� ا��لوس �ستطيع ال وعندئذ كسوتھ من

  فأصبح مات ھإن وقيل
ً
  !صدره ع�� ����ء �شعر أن يحب ألنھ ق��ه، �� مس��يحا

  أن لــھ فبــدا ا��ـان�ن مس�شــفى إ�ــ� ز�ــارة �ــ� ذ�ــب إنــھ وقيـل
ً
 لــھ يك�ــ�ث لــم مــ��م واحــدا

  �عرف��؟ أال: وسألھ منھ فأق��ب لوجوده، يتحرك ولم

  !كال: ا��نون  فأجاب

  جورنج �رمان أنا: قال

) العظـــيم املار�شـــال( إليـــھ يتحـــدث أن قبـــل �ـــان كمـــا اك��اثـــھ قلـــة ع�ـــ� ا��نـــون  فظـــل

  �و�� �ستف�ام عالمة جانب إ�� استف�ام عالمة وج�ھ ع�� و�أنما

 �رمـــــان �عــــرف ال كيــــف! صــــاح يــــا �لــــم �لــــم، �لــــم،: يقــــول  العظــــيم املار�شــــال فعــــاد

  ال��وسية؟ الوزارة رئ�س جورنج



97 
 

  جديدة احدةو  زادتا بل ا��نون  وجھ ع�� �ستف�ام عالمتا تنقص فلم

  !الط��ان وز�ر جورنج: يقول  العظيم املار�شال وم���

  ينظر صامت وا��نون 

  !الر�شستاج مجلس رئ�س �ذا يا جورنج: العظيم املار�شال يقول  ثم

  اك��اثھ وقلة وقلقھ صمتھ �� وا��نون 

 الصــياد جــورنج �عــرف أال!. . . جــورنج. . . �ــذا يــا جــورنج: العظــيم املار�شــال يقــول  ثــم

  �ر؟�ش

  فينصـرف ا��نـون، رأي �ـ� �حتمـال حـد �مـر يتجـاوز  عندئذ
ً
 بـ�ن يـردد و�ـو مشـفقا

  :شفتيھ

  معنا ا��ال يبدأ �كذا!. . مسك�ن
ً
  . . .امل�ان �ذا �� جميعا

 فكتـب الـوزارة واليتـھ قبـل وا��مـور  بالشـمبانيا يتجـر �ـان ر�ب�تـورب أن القراء و�علم

 صــا�ع �ن املعا�ــدات صــا�ع �ــو �ــذا وب،ر��ن�ــ� �ــو �ــذا: صــورتھ تحــت النــاظم�ن أحــد

 �غ�ـ� �سـيح وأ��مـا قـوار�ر، �� فقاقيع ينطلق أ��ما أحد �علم ال ولكن. قبل من الشمبانيا

  !صوت

 �تلـــــر نقــــض عــــن يقـــــال مــــا إ�ــــ� �شــــارة �عـــــد الليــــا�� إحــــدى �ـــــ� النــــازي  املــــذ�ع وصــــاح

  :ملواثيقھ

  �لماتھ من �لمة يكسر أن قط يتعود لم قوم يا زعيمنا

: ال�لمــات �ــذا إل��ــا وأضــافت التــا�� اليـوم �ــ� �ذاعــة �ــذه إنجل��يــة �ــ�يفة رتف�شـ

  )نفس�ا املادة خواص من الكسر ألن. . . �عم(

  :الص�� عرض عن ��ورنج �تلر وقال

  املائدة ع�� بطاقا�ي سأعرض إذن. . . حسن

  جورنج فأطرق 
ً
  !طعام بطاقات لي��ا: قائال
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 ا��ـرب شـؤون مـن يجـري  فيما جلي��ا ع�� ��قيقةا يرى  ال �تلر أن �ملان ب�ن وشاع

  جورنج ي�ن�� أن يجب. �عم: القائلون  فقال. والسياسة
ً
  !. . .قليال

 شــــواطئ ع�ــــ� ا��مــــر ا��نــــود أو الشــــيوعي�ن غــــارات �عــــد فر�ســــية �ــــ�يفة وكت�ــــت

  !�حمر؟ البحر أيصبح: ا��غرافي�ن �سأل البلطي، البحر

 يج�ــ� أنــھ فيــھ لــد��م �شــفع ال الــذين نال�ــ�في� ف�ا�ــات مــن وافــر نصــ�ب وللقر�ــب

 الرقيــــــب ضــــــر�ح( ع�ــــــ� ��ــــــاء نــــــاظم كت��ــــــا ال�ــــــ� باألبيــــــات م��ــــــا ونج�ــــــ�ئ  الف�ا�ــــــات �ــــــذه

  :قال) ا���ول 

  فنـــام ا��نقـــون  ال�ـــ�فيون  عليـــھ ثـــار رقيـــب ال��ايـــة �ـــ� يرقـــد �نـــا(
ً
 برصـــاص محشـــوا

 اسـمھ ع�ـ� فمـر رقـادال �عـد ت�بـھ قـد - اعلـم وهللا - ولعلـھ. . . ينفـذ ال الـذي الرصاص مثل

  )املع�ود القلم بذلك

 الب�ئـــــات �ـــــ� �يـــــام �ـــــذه تـــــروج ال�ـــــ� ا��ر�يـــــة) القفشـــــات( مـــــن متفرقـــــة نمـــــاذج تلـــــك

 ســـــلك �ـــــ� ي�ـــــتظم أن يوشـــــك �ســـــق ع�ـــــ� القـــــارئ  يـــــرى  كمـــــا و�ـــــ� والفر�ســـــية، �نجل��يـــــة

 غل��ـاأ ع�ـ� يالحـظ مـا لوال الديار، �ذا ��) البلد أبناء( جماعة من ألفنا�ا ال�� القفشات

 مـــن �ســـتخرج أن نـــود ال�ـــ� والطائفـــة اللبـــاب إ�ـــ� �تجـــاه وك�ـــ�ة باأللفـــاظ اللعـــب قلـــة مـــن

 الـذ�ن ألن نفسـ�ا) البلـد أبنـاء( طائفـة �� إليھ حاجة �� �� الذي مغزا�ا القفشات �ذه

 حقــائق مــن الكث�ــ� عنــھ ت��ــب بآفــة مصــاب) البلــدي( بالــذ�ن �ســميھ أن �عودنــا الــذي

 يقــرئ  أن ألــف فــإذا. واحــدة وصــورة واحــد وجــھ ع�ــ� �شــياء إ�ــ� النظــر آفــة و�ــ� الــدنيا،

 تبــدل أن عنــده بالــذوق  �خــالل فمــن محفوظــة وألفــاظ متــواتر بأســلوب الســالم النــاس

 
ً
 أن ألــــف وإذا �ســــلوب ذلــــك خــــالف ع�ــــ� واحــــدة مــــرة تجر��ــــا أو التحيــــة تلــــك مــــن لفظــــا

 �ـــ� فلـــ�س �يئـــاتال مـــن �يئـــة وع�ـــ� ا��ـــالس مـــن مجلـــس �ـــ� وال�ـــ�ك) القفـــش( �ســـمع

 ( يتخيــل أن وســعھ
ً
 أنـــاس و�ــ�ن ال�يئــة تلـــك غ�ــ� وع�ــ� ا��لــس ذلـــك غ�ــ� �ــ� يـــدور ) تنكيتــا

  الناس أولئك غ��

 كمــا) قافيــة يــدخلون ( �ور�يــ�ن أن لــھ قيــل إذا الــد�ش مــن فــاه يفغــر أك�ــ��م ولعــل

  يفغــــره
ً
  الطبيعـــــة خـــــوارق  مـــــن خارقـــــة رأى لـــــو د�شـــــا

ً
 وســـــمع ا��يـــــاة، أوضـــــاع �ـــــ� وانقالبـــــا

  �عر�ون  وال��م ينطقون  �رسا�
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 الضــ�� ولكــن يف�مو��ــا، وال يج�لو��ــا ال�ــ� �مــم ع�ــ� م��ــا ضــ�� ال) ذ�نيــة( آلفــة وإ��ــا

  الوجود حقائق إ�� ال��يح النظر �عمة يحرمون  من ع�� م��ا �ك��
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  العام �ذا جائزة

   

 القضــــــايا حظــــــون يال  والســــــلمية �دبيــــــة نو�ــــــل جــــــائزة �ــــــ� ا��كمــــــ�ن أن اعتقادنــــــا �ــــــ�

 وأنـاتول  برناردشـو طـراز مـن مر�ـ� ل�ـا يكن لم إذا ا��ائزة، صاحب اختيار عند العاملية

  ا��كم�ن ش�ادة قبل العالم �ش�ادة �ستحقو��ا الذين ونظرا��م م��لنك فرا�س

 �انــــت ال�ـــ� القضــــية ألن بـــك ب�ــــ�ل  �مر�كيـــة ال�اتبــــة نصـــ�ب مــــن ا��ـــائزة �انــــت فقـــد

 �مر�كيـــة ال�اتبـــة اشـــ��رت وقـــد الصـــ�ن، قضـــية �ـــ� املاضـــية الســـنة �ـــ� �ذ�ـــان �شـــغل

 كت�ـت مـا �ل الص�ن موضوعات ع�� تقصر أن أوشكت ح�� العديدة الص�نية بروايا��ا

  واملقاالت والقصص الروايات من

  بـار�س إ�ـ� امل�ـاجر الرو�ـ��) بـون�ن إيفان( نص�ب من ا��ائزة و�انت
ً
 طغيـان مـن �ر�ـا

 و�ــــ�ن والشــــيوعية ا��ر�ــــة بــــ�ن ا��ــــرب قضــــية �ــــ� ليــــوما قضــــية �انــــت يــــوم الشــــيوعي�ن

  ا��مراء روسيا �� الظالم وعقائد النور  عقائد

  العــام �ــذا ا��ــائزة أصــابت وقــد
ً
  أديبــا

ً
 أور�ــا أمــم �ــ� ذاك قبــل شــأنھ يظ�ــر لــم فنلنــديا

 ا���ـــاد وقضـــية وا��ر�ـــة الســـلم قضـــية �ـــ� فنلنـــدة قضـــية ألن ا��صـــوص ع�ـــ� الغر�يـــة

  ت�وقا �ذه �� الن�يل

 ال�ــ� ��ســانية القضــايا و�ــ�ن ا��ــوائز أ�ــ�اب بــ�ن ذلــك قبــل نقــرن  أن الســ�ل ومــن

 جـــائزة ســـيما وال أملانيـــا، �ـــ� أو بولونيـــا �ـــ� أو إيطاليـــا �ـــ� أو أيرلنـــدة �ـــ� أو ال�نـــد �ـــ� نجمـــت

  الناز��ن قبضة �� �ان ألنھ إليھ، تصل ولم أوسي���ي فون  �ارل  أصابت ال�� السلم

 والنقـــــد ا��ــــالص �دب مــــواز�ن مـــــن يكــــن لــــم وإن امل�ــــ�ان ا�ـــــذ ع�ــــ� عنــــدنا غبــــار وال

 �ـــ� ضــ�� وال واملـــروءة، الســلم جـــائزة �ــ��ء �ـــل قبــل �ـــ� إنمــا املبذولـــة ا��ــائزة ألن ا��ــرد،

 ذلــــك ��ــــا يــــرتبط ال�ــــ� للقضــــية و�ع�ــــ�اف ينال�ــــا الــــذي لألديــــب �ع�ــــ�اف بــــ�ن ��ــــا ا��مــــع

  �جتماعية العقيدة رتباطا أو املذ�ب ارتباط أو املوطن ارتباط إما �ديب

 إبميـل فراتـز( فنلنـدة أدب مـن ��ـا أحـق �ـو مـن العـام �ـذا �ـ� نـرى  ال املع�ـ� �ـذا وع��

  وال���يع للتنو�ھ أمتھ استحقاق إ�� استحقاقھ اجتمع إذا) سيالنبا
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  الفنلنـــدي لل�اتـــب نقـــرأ لـــم ألننـــا �ـــذا ونقـــول 
ً
 ذيـــوع قبـــل والروايـــات الكتـــب مـــن شـــ�ئا

 الف�ــــ� اســــتحقاقھ ع�ــــ� أو أدبــــھ ع�ــــ� نحكــــم أن وســــعنا �ــــ� ولــــ�س. املناســــبة لتلــــك اســــمھ

 ارتفعــت ال�ــ� الــبالد تلــك أديــب انــھ وتزكيــة شــ�ادة فحســبھ بــالده، اســتحقاق عــن بمعــزل 

 مـا فـذكرنا عنـھ قرأنـا ولكننـا لـھ نقـرأ لـم و�س�شـ�اد ال�سـالة مقـاوم مـن العليا الذروة إ��

  ��ـــوائز�م يختـــارون نا��كمـــ� إن قلنـــا حـــ�ن املا�ـــ�� العـــام �ـــ� كت�نـــاه
ً
: اثنـــ�ن مـــن واحـــدا

 حكــــم قبــــل لــــھ العــــالم وحكــــم �فــــاق شــــ�رتھ طبقــــت البــــارز�ن �عــــالم مــــن أديــــب فإمــــا(

 املــــودة أواصــــر النــــاس بــــ�ن و�شــــيع واملــــروءة الطيبــــة يخــــدم أديــــب وإمــــا. .  ونقــــاده ا��مــــع

 - ارفيـھع أوصـاف حسـب ع�ـ� - ر�ـب وال ف�و �ول�ن من) سيالنبا( يكن لم فإن )والرحمة

 مــن كث�ــ� �ــ� �ســتطاع ال مـا اســتطاع قــد الفنلنــدي ال�اتــب �ـذا أن لنــا و�بــدو �خــر�ن مـن

  :�حيان

 وطنـــــــھ أبنـــــــاء ومع�شـــــــة رواياتـــــــھ أبطـــــــال ومع�شـــــــة مع�شـــــــتھ بـــــــ�ن يوفـــــــق أن اســـــــتطاع

  و�وطان �وقات عن بمعزل  زمان �ل �� ��سان ومع�شة

 أنا�ـــ��ّ  ذلـــك مـــع و�ـــم نلنـــديون،ف فالحـــون  �ـــم رواياتـــھ �ـــ� يصـــور�م الـــذين فاألبطـــال

  أسـرتھ وعـ�ش �و ع�شھ �� ما صدى وذاك �ذا مع و�م صادقون،
ً
 ال�سـاطة مـن جميعـا

  التعقيد وقلة والطيبة والس�ولة

 ف�ــو الســواء ع�ــ� �عليمــھ ومــن �شــأتھ مــن ال�ســاطة اســتمد قــد ســيالنبا أن والظــا�ر

 العالمـــــة بـــــذلك بـــــ�نامل�� دارو�ـــــن تالميـــــذ مـــــن) بيولـــــو��( بتعليمـــــھ و�ـــــو. فـــــالح ب�شـــــأتھ

 ا��يــــاة إ�ــــ� النظــــر �ــــ� والســــداد ال�ســــاطة املفكــــر �علــــم �ــــ��ء الــــدنيا �ــــ� ولــــ�س. العظــــيم

 املالحظــة �ــ� دارو�ــن وطر�قــة دارو�ــن وعقــل دارو�ــن أخــالق مــن يتعلم�مــا لــم إن و�حيــاء

  و�ستقراء

  الفنلندية الرواية �� سيالنبا أبدع وقد
ً
  نمطا

ً
  �ـان الـذي الـنمط غ�ـ� جديـدا

ً
 �ـ� شـا�عا

  و�قاصيص الروايات كتاب ب�ن وطنھ

  و�طنـــاب وال�شـــو�ق با��بكـــة الولـــع �ـــان فقـــد
ً
 فـــن و�ـــان مـــ��م، الكث�ـــ�ين ع�ـــ� غالبـــا

  عند�م ا���اية
ً
 وقعـوا ولعل�ـم كثـب عـن الصـادقة املالحظـة فن أو ا��ياة فن ع�� غالبا

 البحـــث ق�ســـتح ال القر�ـــب أن حســـبوا الـــذين الشـــرقي�ن أدبائنـــا مـــن �ك�ـــ�ين غلطـــة �ـــ�



102 
 

 ف���ـــــوا. �عيــــد أنــــھ إال ل�ـــــ��ء ال إليــــھ بالســــ�� خليـــــق البعيــــد وأن قر�ــــب، أنـــــھ ��ــــرد عنــــھ

 ع�ـــ� يقصـــدون  ال حيـــث مـــن ودلـــوا والتعســـف، الشـــذوذ وراء وأوغلـــوا والقـــرب ال�ســـاطة

  املل�م�ن العباقرة غ�� ع�� واستعصائھ القر�ب املطلب صعو�ة

 أم مراقبـــة ع�ـــ� تقـــوم قصـــة غون �ســـي كيـــف الفنلنـــدي�ن القـــراء فعـــّود ســـيالنبا وجـــاء

 و�عمـال، وا��ـواطر �وقـات ف��ـا ت�شـابھ ال�ـ� الشـيخوخة مراقبـة أو الصغ��، ووليد�ا

 مـــــــن يخرجـــــــون  وال بال��ائـــــــب يـــــــأتون  وال التـــــــار�خ يخلقـــــــون  ال الـــــــذين �فـــــــراد مراقبـــــــة أو

 وال الطبعـــة �ـــذه و�ـــ� الباقيـــة، ا��يـــاة كتـــاب مـــن الشـــا�عة الطبعـــة �ـــم ولكـــ��م الغمـــار،

 مؤلفاتـھ مـن �كمـل �فضـل أن يحسب و�و �صيل معنا�ا عن يف�ش من يقرأ�ا شك

 اســــم�ا صــــغ��ة لقصــــة إيثــــاره �نــــا ومــــن الســــاعة، و�ــــ�اء البدا�ــــة عفــــو بــــھ جــــاد مــــا �ــــو

  �ثار أحسن تكتب و�كذا سر�ع، وفيض س�ولة �� كت�ت إ��ا وقولھ) �لتووراجنار(

 ع�ــــــ� وت�ــــــ�يح تنقــــــيح �غ�ــــــ� ي��كــــــھ فقلمــــــا يكتــــــب، مــــــا ملعظــــــم املراجعــــــة كث�ــــــ� لكنــــــھ

 �عــــد إال إليــــھ �ســــ��يح وال منـــھ و�حــــذف عليــــھ ف��يـــد املطبعــــة مــــن إليـــھ �عــــاد ثــــم. ال�ـــامش

 التنقـيح مـن الدنيا با��صة ظفرت قد قال كما و��) سي��ا( رواياتھ وأش�ر كث�� تبديل

  .املس�ن�� الضليع الفالح ب�ية تركيب ع�� تنم �� فإذا صورتھ رأيت والتبديل

 العــ�ن القر�ــر �ســرة رب ع�ــ� تــنم �ــ� فــإذا �و�ــ� وزوجتــھ أبنائــھ بــ�ن صــورتھ رأيــتو 

 يكتـب بـأن جـدير أنـھ فعلمـت كتاباتـھ ت��ـيص وقـرأت �بو�ـة وحمايتـھ البي�يـة بمع�شتھ

 �ــــ� و�ـــان ب�ســــون  إيفـــور  �نجل�ـــ�ي  ال�اتــــب زاره معـــد��ا مــــن و�ـــو معدنـــھ مــــن أل��ـــا مثلـــھ،

  :فقال ا��ائزة نبأ نإعال  يوم فنلندا عاصمة �لسن�ي

 وع�ـــ� ا���ـــرة إ�ـــ� انـــدفع ثـــم. ســـت أو دقـــائق خمـــس نحـــو املوعـــد �عـــد أنتظـــره لب�ـــت

 مـآلن �وب �خرى  اليد و�� ا��عة، من زجاجة يديھ إحدى و�� عر�ضة اب�سامة شفتيھ

  و�ادر نصفھ، إ��
ً
  :يقول  معتذرا

 اليـــوم لقىســـأ أن�ـــ� عل�ـــ� لـــوال غـــد قبـــل ا��يـــدة با��القـــة عن�ـــت ألن�ـــ� تـــأخرت لقـــد(

 
ً
 يلقــــاه مــــن ع�ــــ� يحكــــم �نجل�ــــ�ي  إن يقــــال إذ. . . اليــــوم) عمل�ــــا( مــــن منــــاص فــــال إنجل��يـــا

 ر�ـاط ملـس ثـم املطمـ�ن؛ الواثـق مـرور ذقنـھ ع�� بيده ومر ذقنھ، حالة أول�ا: ثالثة بأشياء
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 وقلـــــة الشـــــك عـــــن �شـــــف ظر�فـــــة عصـــــ�ية و��ـــــة التـــــوجس مـــــن ظـــــل وج�ـــــھ وع�ـــــ� رقبتـــــھ

  !�متحان ��ا أجوز  وقد بالرديئة، �� فل�ست ا��ال �انت اأي: يقول  وم��� الوثوق 

  و��نـــھ بي�ــــ� و�ـــ�ب مقعــــد ع�ـــ� جلــــس ثـــم ا��ــــذاء، ف�ـــو الثالــــث ال�ـــ��ء أمـــا(
ً
 كرســــيا

  !)تراه ال ولكنك �متحان، �ذا �� ين�� أخالھ وال: وقال قدميھ ي��ب

 لتــدفقوا �ســتحياء بــ�ن إ�ــ� يتحــدث طفــق ســيالنبا إن: فحــواه مــا ب�ســون  إيفــور  قــال

 مـن ���بـھ الـذي أن �ـ� وذكـر حياتـھ، طـوال عرف�ـ� قـد الـذي الصاحب حديث الصاخب

 و�ـان. �مـان �ـل مأمونـة معاكسـ��م وأن عسـ��، شـعور�م جـرح أن �نجل�ـ� إ�� التحدث

  بھ يفاجأ فيما ال��ظة تلك يفكر �ان أنھ عليھ يلوح
ً
 لـھ ظ�ـر �لمـا �سـاوره ألم من أحيانا

  منھ قصد غ�� ع�� ر�ةمستغ بإساءة أ�ى قد أنھ

 وا��ضــارة، العلــم وتثقيــف الفطــرة �ســاطة بــ�ن رجــل أنــھ وصــفھ �ــ� يقــال مــا وجملــة

  املثال �ذا ع�� وأسلو�ھ وفنھ أدبھ �� وأنھ
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  اللعب

   

  ):جميلة ا��ياة( ا��ميل مقالكم �� قلتم

 ل��يــــــاة، إدراكنـــــا ي�ـــــ��ون  لل�ـــــو زعمـــــاء لنــــــا ي�ـــــون  أن يقت�ـــــ�� جمال�ـــــا ولكـــــن(. . . 

 باملسـابقات فراغنـا أوقات و�شغلون  للسرور، قلو�نا و��يئون  ل��مال، أذواقنا �ر�فون و 

 واملواكـــــــب الفنيـــــــة، واملال�ـــــــ� ال��ر�ـــــــة، والســـــــياحات الوطنيـــــــة، وامل�رجانـــــــات الر�اضـــــــية،

  )�جتماعية الشؤون وازرة من اليوم الزعامة �ذه ع�� أقدر ول�س. الشعبية

  صديق كالم

 �ـــل فلـــ�س. ا��مـــال بوصـــف تقر�ظـــھ الصـــدق بوصـــف ھتقر�ظـــ مـــن أرفـــع �ـــان ور�مـــا

 زعامـة، إ�ـ� الل�ـو بحاجـة معـك يـؤمن أ�ـ�، يـا املشـارقة، نحن منا كم لكن بجميل صادق

  ل�و؟ إ�� �مة وحاجة

 مـــا كفـــاء واملنفعـــة الشـــرف مـــن ل�ـــا واللعـــب الل�ـــو زعامـــة بـــأن معـــك يـــؤمن مـــ��م وكـــم

  عل��ا؟ ا��د صيغة ت��اءى ال�� �مور  �� أو ا��د �� للزعامات

  القليل من أقل

 ال�ـ� �مـم بفضـل يـوم �ـل علـ��م تتـوا�� ال�� الناطقة الوقا�ع �ذه مع القليل من أقل

  .والوقار ال��مت تت�لف ال�� �مم ع�� واللعب الل�و تحسن

 �ـ� �شـ�د بص��ة ذو ع��ا �ع�� ل�س ال�� التار�خية الشوا�د تلك مع القليل من وأقل

  الدنيا
ً
  .اء�شي من ش�ئا

 التـار�خ عـرف ومـا واللعـب الل�ـو تحسن ولم ا��د أحس�ت أمة قط التار�خ عرف فما

  .املضمار �ذا �� زعماء ل�ا يكن لم ألعاب ل�ا تكن لم والسيادة القوة أمم من أمة قط

  وضعوا مدينة �ل �� ومالع��م بالرومان ونا�يك
ً
  .بنا��ا �� ��را

  .أعوام بضعة أو عام �ل قبتتعا �انت ال�� القومية ومحافل�م و�اليونان
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 الصـــيد ومنـــازه الفروســـية وميـــادين والعـــرب والصـــو��ان، الكـــرة ومواكـــب و�ـــالفرس

 ل�ــم واســتقرت عــرش ل�ــم ارتفــع حيثمــا والــدوالت �مــم ســائر مــن اقت�ســوه ومــا والقــنص

  اللعــب مضــمار �ــ� الســبق ي�ــون  أن فيوشــك ا��ــديث التــار�خ �ــ� أمــا إمامــة
ً
 بالســبق قر�نــا

 العــال�� بالســلطان تفــردت العظ�ــ� بر�طانيــا أن يقــول  مــن و�صــدق. ســيادةال مضــمار �ــ�

 تلـــــك �ـــــ� شـــــوركت يـــــوم الســـــلطان ذلـــــك �ـــــ� وشـــــوركت ألعا��ـــــا، �ـــــ� بالســـــبق تفـــــردت يـــــوم

  .�لعاب

  .ا��ياة فيض �و فاللعب

  حياة �غ�� سيادة ت�ون  ولن
ً
  ذاك �عد ا��ياة �� فيض ثم. . . أوال

  عليل و�و ��سان يلعب ال

  مغلوب محسور  و�و يلعب وال

  املش�ئة مسلوب و�و يلعب وال

 �شـــاء مـــا و�فعـــل ف�شـــاء زمامـــھ يملـــك وحـــ�ن يفـــرح، وحـــ�ن ي�ـــ�، حـــ�ن يلعـــب ولكنـــھ

 لكـــــــ��م تف��قـــــــان ال الفائضـــــــة وا��يـــــــاة والســـــــيادة صـــــــنوان، الفائضـــــــة وا��يـــــــاة فاللعـــــــب

 نلســا ب�ــل تــت�لم حــ�ن تقــول  مــا ي��نــوا ولــم ا��يــاة لغــة يفق�ــوا فلــم الشــرق  �ــ� ضــعفوا

  العقل قليل و�و يلعب الطفل رأوا

 اللعـــب أن فحســـبوا �ختيـــار كث�ـــ� أو العقـــل كث�ـــ� و�ـــو اللعـــب يتجنـــب الشـــيخ ورأوا

  .م��ادفان العقل ورجاحة اللعب من الوجوم وإن متالزمان، العقل ونقصان

 مــن اقــل ألنــھ الطفــل لعــب فمــا الشــعور  �ــ� أخطئــوا كمــا الف�ــم �ــ� أخطئــوا فــأخطئوا

، الشيخ
ً
  أوفـر ألنـھ لعـب لكنھو  عقال

ً
 أعقـل ألنـھ الشـيخ تزمـت ومـا ا��يـاة جـدة مـن نصـ�با

 حكمـــة للشــيخ اجتمعــت ولـــو املــوت إ�ــ� وأد�ــى منـــھ أ��ــز ألنــھ تزمـــت ولكنــھ الطفــل، مــن

 يفـ�ن كيـف ذلـك �عـد ولعلمتـھ و�ل�و، يلعب أن وا��كمة منعتھ ملا الطفولة وجدة السن

  .والشبان �طفال ف��ما و��� ل�وه، �� و�ز�د لعبھ ��

 كمـــا واللعـــب ا��نـــون  باتصـــال فجزمـــوا مثلـــھ يلعـــب ال والعاقـــل يلعـــب ا��نـــون  ورأوا

  .والس�ون  العقل باتصال جزموا
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 فــــرط مــــن يلعــــب ا��نــــون  ألن الشــــعور  �ــــ� أخطئــــوا كمــــا الف�ــــم �ــــ� أخطئــــوا أخطئــــوا

 اللـــب يفقـــدون  ا��ـــان�ن �عـــض أن ذلـــك وآيـــة فكـــره واخـــتالط لبـــھ ذ�ـــاب مـــن ال الطالقـــة

 ل��ـوف �سـلم�م جنـو��م ألن و��ت�سـون، و�تخبطون  ينوحون  بل يلعبون، وال بوالصوا

  .واملراح للطالقة �سلم�م وال والفزع

  يلعبون  الذين العقالء من أعقل إذن ا��م يقال ف�ل
ً
  ح�ن؟ �عد حينا

 فـــــال واللعـــــب ا��نـــــون  أمـــــا. . . حـــــ�ن �ـــــل �ـــــ� اللعـــــب تـــــالزم الطالقـــــة أن يقـــــال بـــــل. كـــــال

  .يتالزمان

 ظـــوا�ره �عـــض �ـــ� بـــھ يلتـــ�س مـــا و�ـــ�ن �عنيـــھ، الـــذي اللعـــب بـــ�ن �نـــا نفـــرق  أن و��ب�ـــ�

 الــورق ألن الر�اضـة غ�ـ� �عنيـھ الـذي واللعـب ال�سـلية غ�ـ� �عنيـھ الـذي فاللعـب ودواعيـھ

  �ســ�� والشــطرنج وال�ــ�د
ً
 بــل. الشــعور  تمــام إ�ــ� وال حيــاة فــيض إ�ــ� تحتــاج ال ولك��ــا ألعابــا

 شــغل ولكنـھ �شـغال مـن شـغل لبا��ـا �ـ� و�ـ� فتـور،وال والراحـة الكسـل إ�ـ� تحتـاج لعل�ـا

  .فراغ

 ل��ـــرب، تـــراد ر�اضـــة بـــ�ن ف�ـــ� �حـــوال، مــن كث�ـــ� �ـــ� غ���ـــا إ�ـــ� وســـيلة الر�اضــة وألن

  .والتقو�م للتجميل تراد ور�اضة املشقات، الحتمال تراد ور�اضة للعالج، تراد ور�اضة

 ذلـك �عـد يراد فال و�شراق ضالفي ��الة املالزم التعب�� ف�و �عنيھ الذي اللعب أما

 عنــــھ و�نج�ــــ� الكــــدر عنــــھ ي�تفــــى حــــ�ن الزجــــاج �لمعــــان �ــــ��ء �ــــو �غــــراض مــــن لغــــرض

  .الغشاء

 وســــــيلة اللمعــــــان أن يقــــــال وال لــــــذاك، أو الغــــــرض ل�ــــــذا يلمــــــع الزجــــــاج أن يقــــــال فــــــال

  .الصا�عون  و�صنعھ املش��ون و�ش��يھ البا�عون  لي�يعھ مقصودة

 وع�ــ� عليـھ السـا�غ نـوره مــن وشـعاع فيـھ، طبيعـة اللمعـان ألن يلمــع أنـھ يقـال مـا و�ـل

 إ�ـــ� النفـــوس وتوقـــان القر�حـــة، وو�ـــ� الفنـــان، ابت�ـــار اللعـــب بـــاب �ـــ� يـــدخل املع�ـــ� �ـــذا

 وألالء الوجــــــوه، �ــــــ� ا��مــــــال وألالء ا���ــــــول، عــــــن بالكشــــــف العقــــــول  وغــــــرام العظــــــائم،

  .�رواح �� ا��مال

  .�حياء وجد حيثما �ياةا� فطرة اللعب �عم كذلك املع�� �ذا وع��
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 يفــيض مــا �ــل و�ــ� الطــافر، ا��يــوان و�ــ� الســابح، ا��ــوت و�ــ� املغــرد، الط�ــ� �ــ� ف�ــو

  .إ�ابھ من يخرج أن و�وشك ألعابھ، �� فيندفع بحياتھ

 مــن وجانــب الفطــرة مــن ف��ــا فجانــب الر�اضــة وأمــا الفطــرة مــن فل�ســت ال�ســلية أمــا

  .��سانية ا��ماعة ابتداع

  .اجتماع وسيلة وال �سلية �عنيھ لذيا اللعب ول�س

 زعامـة عـن أ�ـ� يـا وتبحـث التعب�ـ� و�ـ�ن بي��ا ا��ائل امتنع �لما ��ياة �عب�� �و وإنما

  )!املوقر�ن( املشارقة ب�ن والل�و للعب

  !هللا أعانك

  املرؤوس�ن؟ الر�اسة أ�سبق

  الرئ�س؟ املرؤوسون  �سبق أم

 ا��ـد مع�ـ� �علـيم�م عـن ذلـك �عـد �غ�ـ �ـ� وأنـت معناه ع�� اللعب يف�موا أن علم�م

 وجــد حيــث قــط امتنعــوا مــا و�ــم الزعمــاء انتظــار عــن غ�ــ� و�ــ� ا��يــاة، مع�ــ� �علــيم�م أو

  .زعيم لزعامة املستحقون 
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  العسكر�ة دمحم عبقر�ة

   

  و�ســــالم بــــالعرب ا��ــــاص العــــدد �ــــذا �ـــــ� مقــــا�� موضــــوع أجعــــل أن �ــــ� خطــــر
ً
 بحثـــــا

 
ً
 املقــال بــ�ن املناســبة لتــتم العســكر�ة الوج�ــة مــن الســالم عليــھ الن�ــ� عبقر�ــة عــن مجمــال

 وال لقتــال تحفــز أو قتــال وقــت و�ــو فيــھ يصــدر الــذي والوقــت �لــھ العــدد موضــوع و�ــ�ن

 ا��ــرب ألن �ســالمية، الرســالة ع�ــد �ــ� و�ي��ــا �ــذا ع�ــدنا �ــ� ا��ــرب بــ�ن للمشــا��ة محــل

 خــــط مــــن املنيعــــة �ا��صــــون  مواقــــع، حــــرب العشــــر�ن القــــرن  ابتــــداء منــــذ أصــــبحت قــــد

 �ـ� والسـيما املاضـية، ا��ـرب �ـ� غالبـة �انـت ال�ـ� �ا��نـادق أو سيجفر�د، وخط ماجينو

  . الغر�ية امليادين

 عشـــر أر�عـــة قبـــل �انـــت كمـــا) حركـــة حـــرب( ا��ـــرب �انـــت فقـــد املا�ـــ�� القـــرن  �ـــ� أمـــا

 
ً
  عشـــر�ن قبـــل أو قرنـــا

ً
 أن �نالـــك مـــا وغايـــة و�ف�ـــار، املبـــادئ �ـــ� كب�ـــ� اخـــتالف �غ�ـــ� قرنـــا

 القــــذائف وأن املنجنيــــق، محــــل حــــل املــــدفع وأن والســــ�م، القــــوس محــــل حلــــت الراميــــة

 حـرب( أسـلوب ع�ـ� ا��دث�ن القادة أبرع اخ��نا ل�ذا إل��ا وما �غر�قية النار محل حلت

 بي��ـا باملضـا�اة العسـكر�ة، الن�� خطط �� السبق لنب�ن بونابرت، نابليون  و�و) ا��ركة

  العظيم القائد �ذا خطط و��ن

 مــا بأســرع العســكر�ة العــدو قــوة ع�ــ� القضــاء إ�ــ� �ول  �مــھ يوجــھ �ــان فنــابليون  - 1

 الك�ـــ�ى  عنايتـــھ �انـــت وإنمــا املواقـــع، اقتحـــام وال املـــدن ضــرب �عنيـــھ يكـــن فلـــم �ســتطيع،

 أك�ـــ� ��ـــا يفاجئـــھ ســـر�عة ب��مـــة العـــدو عليـــھ �عتمـــد الـــذي ا��ـــ�ش مبـــادرة إ�ـــ� منصـــرفة

 إل��ـــا ي��ــأ ال�ـــ� ا��ــاوالت عـــن �غنيــھ ال��مـــة �ــذه �ـــ� الفــوز  نأ يقـــ�ن ع�ــ� و�ـــو �حيــان،

 وأن لـھ، املالئـم املوقـع يختـار أن: أمـور  ثالثـة تلـك بخطتـھ �سـتفيد إنھ وعنده القواد جلة

 الســـالم عليـــھ الن�ـــ� �ـــان وقـــد اســـتعداده تمـــام قبـــل العـــدو �عاجـــل وأن الفرصـــة، يختـــار

 
ً
  تفصيال��ا جميع �� ا��طط تلك إ�� سابقا

  يبدأ ال ف�ان
ً
 ح�ـ� يم�ل�ـم لم قتالھ ع�� �عداء �عزم علم إذا ولكنھ بالعدوان، أحدا

 تبـــوك غـــزوة �ـــ� حـــدث كمـــا ا���ـــ� إليـــھ وصـــل ر�مـــا بـــل �حـــوال، تواتيـــھ مـــا ج�ـــد ��ـــاجموه

 ال�ــــــ� ا��طــــــة عــــــن ذلــــــك يث�يــــــھ فــــــال بالغــــــة، والشــــــدة مل��ــــــب والقــــــيظ مجــــــدبون  والنــــــاس
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 وجمـــع �مـــوال جمـــع ع�ـــ� املســـلم�ن حـــض وعـــن الســـر�ع التأ�ـــب عـــن يكـــف وال �عود�ـــا،

 فلــم ا��مــدي ل��ــ�ش ال�ز�مــة توقعــوا الــذين املنــافقون  بــھ أرجــف مــا يبــا�� وال الرجــال،

  توقعوه ما يحدث

 عــــزائم ع�ــــ� فيق�ــــ�� أصــــا��ا حيــــث العســــكر�ة القــــوة إ�ــــ� �عمــــد الســــالم عليــــھ و�ــــان

 وإضــعاف �عــداء، كأولئــ يختــاره مــا انتظــار �ــ� الوقــت يضــيع وال عل��ــا، بالقضــاء أعدائــھ

  ال��ـوم ي�ــون  أن إال ال�ــاجم�ن، أيــدي �ـ� ا��ركــة زمــام ب��كــھ أنصـاره
ً
 املقــدم�ن ع�ــ� و�ــاال

  ا��ندق غزوة �� حدث كما عليھ،

 القضـــاء �غفـــل ال العســـكر�ة القـــوة ع�ـــ� بالقضـــاء ا�تمامـــھ مـــع نـــابليون  �ـــان وقـــد - 2

 تجـار��م بمنـع �نجل�ـ� يحـارب �ـانف اقتـداره، ي�ناول�ـا ال�ـ� التجار�ـة أو املاليـة القوة ع��

 فر�ســا طر�ــق إ�ــ� إنجل�ــ�ا طر�ــق عــن املعــامالت وتحو�ــل �ور�يــة، القــارة إ�ــ� الوصــول  عــن

 القوافـل أثـر �ـ� السـرايا و�بعـث تجار��ـا، �ـ� قر�شـا يحـارب السـالم عليـھ الن�� �ان و�كذا

 وســـمو�ا ياالســـرا �ـــذه أور�ـــا كتـــاب مـــن املتعصـــب�ن �عـــض وأنكـــر م��ـــا بقافلـــة ســـمع �لمـــا

) 
ً
 قـادة ��ـا وعمـل الـدو��، القـانون  أقر�ـا ال�� �عي��ا املصادرة سنة �� و��) للطر�ق قطعا

 املاضـــــية، وا��ــــرب ا��اضـــــرة ا��ــــرب �ـــــ� تطبيق�ــــا ورأينـــــا العصــــور، جميـــــع �ــــ� ا��يــــوش

 
ً
  تارة رشيدا

ً
  .أخرى  تارة والغلواء الشطط من مبلغھ و�الغا

 �شـــغل أو املـــدن يقـــتحم وال ا��ـــ�ش إ�ـــ� ھ�مـــ يوجـــھ �ـــان نـــابليون  أن أســـلفنا وقـــد - 3

  .ضرورة لغ�� بمحاصر��ا بالھ

 ي�ــــــون  أن إال محلـــــة حاصــــــر أنـــــھ نــــــرى  فـــــال الســــــالم، عليـــــھ الن�ــــــ� غـــــزوات إ�ــــــ� ونرجـــــع

 اســتعداد�ا، قبــل م��ــا تخــرج أن ع�ــ�� ال�ــ� القــوة ملبــادرة العاجلــة الوســيلة �ــو ا��صــار

 ف�ـان قينقـاع، و��ـ� قر�ظـة ب�ـ� رحصـا �� حدث كما والوقيعة، الغدر �� نجاح�ا قبل أو

  اختالف كب�� �غ�� ا��تار امليدان �� بال��وم ا���ش كمبادرة �نا ا��صار

  .نابليون  عناية و�ستدالل باالستطالع �ع�� �ان أنھ حديث قائد عن �عرف لم - 4

 العبـــدين يضـــر�ون  أ�ـــ�ابھ رأى فلمـــا �مثـــال، مضـــرب ذلـــك �ـــ� الن�ـــ� فراســـة و�انـــت

  يــــذكران أل��مــــا بــــدر، مــــاء مــــن املســــتقي�ن
ً
 بفطنتــــھ علــــم ســــفيان، أبــــا يــــذكران وال قر�شــــا

 �عرفــا لــم فلمــا القــوم، عــدد عــن وســأل. املــراء يقصــدان وال ا��ــق يقــوالن أ��مــا الصــادقة
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 بمعرفتــــھ ا��ــــ�ش قــــوة فعــــرف يــــوم، �ــــل ينحرو��ــــا ال�ــــ� ا��ــــزور عــــدد عــــن ســــأل العــــدد،

 أخبــار اســتطالع �ــ� �عــول  إنمــا عليــھ هللا صــلوات و�ــان. إليــھ يحتــاج الــذي الطعــام مقــدار

 اليــوم �ســ�� مــا و�عقــد ودرو�ــھ، بفجاجــھ العلــم إ�ــ� النــاس وأقــرب أ�لــھ، ع�ــ� م�ــان �ــل

 مــن يــأنف وال بــھ، خب�ــ� �ــو فيمــا �ــل مــن ف�ســمع بالقتــال، يبــدأ أن قبــل ا��ــرب مجلــس

  . . .كب�� أو صغ�� بنصيحة �خذ

 إنــھ يقـول  و�ـان و�قــالم، �لسـنة مـن ا��ــذر شـديد �ـان أنــھ نـابليون  عـن واشـ��ر - 5

 �ـان السـالم عليـھ والن�ـ� حسـام آالف عشـرة مـن يخشاه ل�س ما أقالم، أر�عة من يخ���

 �عــض عـن يبلغــھ ف�ـان املقاصـد، و�غليــب املعـارك كســب �ـ� الـدعوة بفعــل النـاس أعـرف

 و��ـــو ��ـــوه �ـــ� يقـــذعون  أو لقتالـــھ العشـــائر يث�ـــ�ون أو باإلســـالم �شـــ�رون أ��ـــم أفـــراد

  م��م ا��الص لھ يكفل أو حصو��م �� يحار��م من إل��م فينفذ ينھ،د

 مـن نـابليون  ع�ـ� عيـب بمـا وشـ��وه �ور�يـ�ن الكتـاب مـن املغرضـ�ن �عض �ذا وعاب

 �ــولردج �نجل�ــ�ي  الشــاعر يختطــف أن محاولتــھ عــن قيــل ومــا دانجــان الــدوق  اختطــاف

  حديثھ ���ر �سماع و�س��وي  ذمھ �� يخوض �ان الذي

 لــدعوة دعـوة حــروب �ـ� إنمــا �سـالم حــروب ألن ا��ـالت�ن، بــ�ن عظـيم الفــارق  نولكـ

 أو والشــرك التوحيــد بــ�ن كفــاح وغاي��ــا مصــدر�ا �ــ� �ــ� وإنمــا لعقيــدة، عقيــدة حـروب أو

  إال ا���ش أمام ا���ش وقوف ول�س والوث�ية، �ل�ية ب�ن
ً
 بـ�ن الصـراع سـبل من س�يال

  العقيدت�ن ب�ن والغالب الدعوت�ن

 و�قصــده الدي�يــة، الــدعوة صــميم �ــ� يحار�ــھ مــن إذن الن�ــ� مــع ســلم حالــة �ــ� �سفلــ

 مــــن ي�تظــــر �صــــيل امليــــدان �ــــ� مقاتــــل �ــــو وإنمــــا �ســــالمية، رســــالتھ لبــــاب �ــــ� بــــالطعن

 تنقطـع ال دائمـة قائمـة ا��ـرب �انـت إذا والسيما املقاتل�ن، من املقاتل ي�تظره ما أعدائھ

  �عود ر�ثما إال ف��ة

 يقتــل أن لــھ يجــوز  فــال وســالح، جيــوش حــرب أعدائــھ و�ــ�ن ب�نــھ فــا��رب ون نــابلي أمــا

 
ً
 ومـــا. حياتـــھ إز�ـــاق �ســـتوجب بمـــا القـــانون  يدينـــھ ال أو وج�ـــھ �ـــ� الســـالح يحمـــل ال أحـــدا

 لـھ جـاز لـو غـرض مـن �سـالمي للرسـول  �ـان وال ديـن، تفنيـد أو ديـن ل�شر نابليون  ��ض

 الضـرب فـإن وج�ـھ، �ـ� السـيف �شـ�روا لـم نوإ دينـھ �ـ� يحار�ونـھ ممـن املساملة يقبل أن
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 ال�ـــ� ا��طـــط بـــ�ن مجملـــة مقابلـــة تلـــك فيـــھ يضـــر�ون  الـــذي املقتـــل مـــن أل�ـــون  بالســـيف

 ع�ـــ� نحكـــم أن الواجـــب ومـــن الســـن�ن، مئـــات �عـــد نـــابليون  عل��ـــا وجـــرى  دمحم، إل��ـــا ســـبق

 وأنــــــواع ا��يــــــوش بفخامــــــة عل��ــــــا نحكــــــم قبــــــل ا��طــــــة أو الفكــــــرة بقيمــــــة القيــــــادة قيمــــــة

  .سالحال

 واتقـــــاء غـــــارة، لـــــدفع إال أســـــلفنا كمـــــا إل��ـــــا عمـــــد وال صـــــناعة، ا��ـــــرب دمحم يتخـــــذ ولـــــم

 الـــــــذين هللا ســـــــ�يل �ـــــــ� وقـــــــاتلوا: (الكـــــــر�م القـــــــرآن بـــــــھ جـــــــاء مـــــــا ذلـــــــك �ـــــــ� ورائـــــــده عــــــداوة،

 ثقفتمــــــــــــو�م، حيــــــــــــث واقتلــــــــــــو�م. املعتــــــــــــدين يحــــــــــــب ال هللا إن �عتــــــــــــدوا وال يقــــــــــــاتلونكم،

 امل�ـــ�د عنـــد تقــاتلو�م وال القتـــل، مـــن أشــد والفتنـــة أخرجـــوكم، حيــث مـــن وأخرجــو�م

 ان��ـــوا فـــإن. ال�ـــافر�ن جـــزاء كـــذلك فـــاقتلو�م قـــاتلوكم فـــإن فيـــھ، يقـــاتلوكم ح�ـــ� ا��ـــرام

 فـال ان��ـوا فـإن �، �لـھ الدين و��ون  فتنة، ت�ون  ال ح�� وقاتلو�م. رحيم غفور  هللا فإن

  )الظامل�ن ع�� إال عدوان

  يتــواله مــا م��ــا يــتقن و�ــان اعةصــن ا��ــرب مــن يتخــذ لــم دمحم �ــان فــإذا
ً
 إليــھ، مــدفوعا

 ع��ــا ينقطــع ولــم ل�ــا وعــاش �علم�ــا الــذي ا��ديثــة ا��ــروب جبــار ع�ــ� الســبق فضــل فلــھ

 بــ�ن �مــي القائــد بلــغ مــا �غــض نتائج�ــا مــن يبلــغ ولــم منفــاه، �ــ� ســكن أن إ�ــ� ترعــرع منــذ

  .ال��راء رمال
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  السياسية دمحم عبقر�ة

   

 الــــدول  �عــــض بــــ�ن ي�ــــون  مــــا فم��ــــا. ا��ــــديث العــــرف �ــــ� ةكث�ــــ�  معــــان ع�ــــ� السياســــة

 �ـ� وخطـط معا�ـدات مـن الـدول  �ـذه بـ�ن ي�ـون  مـا وم��ا والعالقات، املراسم من و�عض

 مــــن والــــوزارات �حــــزاب بــــ�ن أو ورعيتــــھ الرا�ــــ� بــــ�ن ي�ــــون  مــــا وم��ــــا ا��ارجيــــة، أعمال�ــــا

 جمع��ـا وإن ��ـديث،ا العـرف �ـ� اصـطالحھ املعـا�ي �ـذه مـن مع�ـ� ول�ل ودعوات، برامج

  العر�ية اللغة �� السياسة �لمة

 عمــوم �ــ� السياســة لفــظ عليــھ يطلــق ممــا كث�ــ�ة أعمــاال الســالم عليــھ الن�ــ� تــو�� وقــد

  بي��ــــــا �عــــــرف ال ولكننــــــا مدلولــــــھ،
ً
  عمــــــال

ً
 وأجمــــــع السياســــــة أبــــــواب �ــــــ� أدخــــــل �ــــــو واحــــــدا

 أو العل�ــــ� ظالــــوع صــــفة أو العســــكر�ة القيــــادة صــــفة �ــــ� املشــــاركة عــــن وأ�عــــد لضــــرو��ا

  مراحلــھ �ــ� ا��دي�يــة ع�ــد مــن الســالم عليــھ ��ــا اتصــف ال�ــ� الصــفات ســائر
ً
 منــذ جميعــا

  قر�ش أيدي ع�� امليثاق بنقض انت�� أن إ�� ا��� إ�� بالدعوة ابتدأ

 و�ــــــ� أتباعــــــھ وسياســــــة خصــــــومھ سياســــــة �ــــــ� دمحم تــــــدب�� تج�ــــــ� ا��دي�يــــــة ع�ــــــد ففــــــي

 والقـــوة ا��ـــرب ع�ـــ� و�عتمـــاد ��ان،و�صـــ يحســـنان حيـــث والع�ـــد الســـلم ع�ـــ� �عتمـــاد

  الع�ود تص�� وال املساملة تحسن ال حيث

 لرسـالتھ، املصـدق�ن املسـلم�ن ع�ـ� السـنة تلـك �ـ� يقصـره فلـم ا��ـ� إ�� بالدعوة بدأ

 �عظـيم �ـ� املسـلم�ن �شـارك ال�ـ� العر�يـة القبائـل أبناء من ا��� أراد من �ل بھ شمل بل

 ومصـ��ة قـر�ش، وجـھ �ـ� واحـدة نصـبة أجمعـ�ن ربوللعـ لـھ فجعـل. إليھ والس�� الب�ت

 أفســد ثــم �خــرى  القبائــل ودعــوى  دعوا�ــا بــ�ن بــذلك وفصــل مصــ����م، وجــھ �ــ� واحــدة

 والرســـــــالة دمحم مناوئـــــــة إ�ـــــــ� وتوج���ـــــــا العـــــــرب نخـــــــوة إثـــــــارة مـــــــن �عمـــــــدوه مـــــــا قـــــــر�ش ع�ـــــــ�

 شــأ��ا مــن يضــعون  العر�يــة النخــوة عــن معــزول�ن أناســا وأ�ــ�ابھ دمحم فلــ�س. �ســالمية

 أو بانتصـــــار�م، يـــــذلون  وال العـــــرب ��ـــــم ي�تصـــــر عـــــرب إذن ولكـــــ��م مفاخر�ـــــا، و�بطلـــــون 

  خــــالفوا فــــإذا. وأجــــداد�م آبــــا��م و�ــــ�ن بيــــ��م مــــا يقطعــــون 
ً
 شــــأن فــــذلك �ــــ��ء �ــــ� قر�شــــا

 �شــــأن �ــــو ولــــ�س مكــــة، ع�ــــ� بالســــيطرة قــــر�ش مــــن املنتفعــــ�ن شــــأن أو وحــــد�م قــــر�ش

 العـــرب إغضــاب مـــن �عمــدوه مــا أخـــرى  ج�ــة مــن قـــر�ش ع�ــ� أفســد ثـــم أجمعــ�ن القبائــل
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 ا��ــــــاج �عمر�ــــــا ال�ــــــ� لألســــــواق و��ديــــــده لــــــألرزاق قطعــــــھ مــــــن دعــــــوا ممــــــا �ســــــالم ع�ــــــ�

 املسـلم�ن معـھ يأخـذ نفسھ دمحم ذا ف�ا�و. م��ا والرائحون  مكة إ�� الغادون  م��ا و�ستفيد

 إذافـ ا��ـرام، الب�ـت قصـاد املسـلم�ن غ�ـ� مـن مصاحبتھ شاء من معھ يأخذ كما مكة إ��

 وع�ــــ� نفســــھ ع�ــــ� وزره وذلــــك جنايتــــھ فتلــــك إليــــھ يقصــــدون  مــــا و�ــــ�ن حائــــل بيــــ��م حــــال

  ســمعنا وقــد املســـلم�ن ع�ــ� �ســواق أصـــاب أو �رزاق أصــاب فيمــا وزر وال قومــھ،
ً
 كث�ـــ�ا

 �عتمـــد وال العنـــف تجت�ـــب ال�ـــ� املقاومـــة أو الســـلمية املقاومـــة عـــن ا��ديثـــة العصـــور  �ـــ�

  .وا���ة ا��ق غ�� ع��

 مر�ديــھ، �عــض ف��ــا وتا�عــھ غانــدي رأســ�ا ع�ــ� قــام ال�ــ� ال�نديــة حركــة �ــ� ��ــا ســمعنا

 للمشــاغبات وال للقنابـل يكـن لـم مـا ال��يطانيـة ا���ومـة إزعـاج �ـ� �ثـر مـن ل�ـا �ـان ح�ـ�

 ليـون  الكب�ـ� الرو�ـ�� للمصـ�� ا��ركـة �ـذه �ـ� تتلمـذ قـد غاندي أن يومئذ وقيل الدامية

 إيـذاء تحـرم ال�ـ� والبـوذي�ن ال�ـ��مي�ن آداب مـن �عرف�ا أن أحرى  �و بل وقيل. تولستوي 

  ا��يوان
ً
  ا��ديد مذ�بھ تولستوي  ليون  �شرع أن قبل ��سان عن فضال

 والبــوذي�ن وال���ميـون  املسـلمون  يتفـق أن اسـ�بعدوا �خ�ــ� الـرأي ��ـذا قـالوا والـذين

 شـــــرع قـــــد م�ســـــال  أن العتقـــــاد�م الســـــلبية املقاومـــــة بتلـــــك وت�شـــــ��ه غانـــــدي حركـــــة ع�ــــ�

 وال�ــــ�ام القــــوة اجتنــــاب مــــن وال�ــــ��مي�ن البــــوذي�ن يــــوائم مــــا املســــلم�ن يــــوائم فــــال القتــــال

  .املقاومة وترك السلم

 تو�مــوه مــا يــنقض ا��دي�يــة رحلـة �ــ� عليــھ هللا صــلوات الن�ـ� قدمــھ الــذي املثــل لكـن

 �ـ� يجـري  بنصـ�ب الـدعوة �شـر وسـائل مـن وسـيلة �ـل مـن أخـذ قد �سالم أن ل�م و�ب�ن

 وحــــده، الســــلم إ�ــــ� وال وحــــده الســــيف إ�ــــ� يــــركن �ــــو فــــال وأســــبابھ، مناســــباتھ مــــع حينــــھ

 ا��كــــم و�ــــو يــــدفع، أن ي�ب�ــــ� حيــــث ب�ل��مــــا و�ــــدفع يوضــــع، حيــــث �ل��مــــا يضــــع ولكنــــھ

 مســــاق ا��ــــرب أو الســــلم �ســــوق�ا ال�ــــ� باآللــــة ولــــ�س يختــــار، مــــا يختــــار حيــــث املتصــــرف

  ��دي�يــةا رحلــة �ــ� مكــة إ�ــ� الن�ــ� خــرج وقــد �ضــطرار
ً
  ال حاجــا

ً
 و�كــرره ذلــك يقــول  غاز�ــا

 بــھ يــؤذن مــا إال الســالح مــن بــالتجرد الســلم نيــة و�ث�ــت ســألھ، ملــن عليــھ الشــوا�د و�قــيم

 قـر�ش بـ�ن فصـل بـل وحسب، وقر�ش العرب ب�ن ا��طة ��ذه يفصل فلم املقاتل�ن لغ��

 مــــا ع�ــــ� بيــــ��م فيمــــا يختلفــــون  الــــرأي وذوي  الزعمــــاء وجعــــل �حــــاب�ش، مــــن مع�ــــم ومــــن
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 الوصــــاة يكــــرر  الســــالم عليــــھ و�ــــو م�ادنتــــھ، أو قبولــــھ أو دفعــــھ �ــــ� مســــلك مــــن �ســــل�ون 

  والصــ�� باملســاملة ألتباعــھ
ً
 أتباعــھ مــن وقــّل  واحــد، قــرار ع�ــ� خصــومھ بــ�ن لالتفــاق منعــا

 وقــر�ش املســلمون  - الطرفـان اتفــق وملـا ا��تــار�ن الصـفوة ح�ــ� ومرمـاه قصــده أدرك مـن

 �ـ� غايـة قـر�ش طلب��ـا ال�ـ� الشـروط قبـول  �� الن�� سياسة �انت وال��ادن التعا�د ع�� -

 بـن �ع�ـ�ّ  دعـا ا��ـدث�ن الساسـة اصـطالح �ـ� �سـ�� كمـا) الدبلوماسـية( والقـدرة ا��كمة

  )الرحيم الرحمن هللا �سم: أكتب: (لھ فقال طالب أ�ي

 اكتــب بــل الــرحيم، الــرحمن أعــرف ال! أمســك: قــر�ش منــدوب عمــرو  بــن ســ�يل فقــال

  الل�م باسمك

  الل�م باسمك أكتب: الن�� فقال

  )عمرو  ابن س�يل هللا رسول  دمحم عليھ صا�� ما �ذا( أكتب: قال ثم

 اســــمك اكتــــب ولكــــن أقاتلــــك، لــــم هللا رســــول  أنــــك شــــ�دت لــــو! أمســــك: ســــ�يل فقــــال

  أبيك واسم

  أن وروي 
ً
 �ـ�) هللا عبـد بـن دمحم( يكتـب أن وأمـره بيـده، كتـب مـا الن�ـ� فم�ـ� تردد عليا

  أ�ــــى مــــن أن ع�ــــ� �عا�ــــدوا ثــــم هللا رســــول  دمحم موضــــع
ً
 رده وليــــھ إذن �غ�ــــ� قــــر�ش مــــن دمحما

  جاء ومن عل��م،
ً
 محالفـة العـرب مـن أحـب مـن وأنـھ عليـھ، يـردوه لم دمحم رجال من قر�شا

 وأ�ـ�ابھ دمحم يرجـع وأن عليـھ، جنـاح فـال قر�ش محالفة أحب ومن عليھ، جناح فال دمحم

 أيـــام ثالثـــة ��ـــا و�قيمـــوا يليـــھ، الـــذي العـــام �ـــ� إل��ـــا وا�عـــود أن ع�ـــ� �ـــذا عـــام�م مكـــة عـــن

  .غ���ا سالح وال قر��ا، �� السيوف السالح من ومع�م

 فيـــھ وانتصـــر املشـــر�ون  فيـــھ ا��ـــزم قتـــال �عـــد كتـــب قـــد �ـــذا ا��دي�يـــة ع�ـــد �ـــان ولــو

  املشـــر�ون  فيع�ـــ�ف �ســـلوب، �ـــذا غ�ـــ� ع�ـــ� يكتـــب أن لوجـــب املســـلمون 
ً
  أو كر�ـــا

ً
 طوعـــا

  يـــــــردون  وال ةالنبـــــــو  بصـــــــفة
ً
 و���ــــــــق الن�ـــــــ� إ�ـــــــ� يـــــــذ�ب قاصـــــــر��م أو مـــــــوال��م مـــــــن أحـــــــدا

  .باملسلم�ن

 اصـطالح �ـ� �سـمونھ كمـا) حـ�ن إ�ـ� العـداء أعمـال إيقاف( ع�د أو م�ادنة ع�د ولكنھ

 إثبــات مــن الع�ــود �ــذه أمثــال �ــ� املرعيــة �صــول  مــن �ــ��ء �عــوزه فــال ا��اضــر، العصــر
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 ومــــن الفــــر�ق�ن، لــــدعوى  مخالفــــة وال الطــــرف�ن حــــدأل  ف��ــــا إرغــــام ال ال�ــــ� املنــــدو��ن صــــفة

 شــرط الســالم عليــھ الن�ــ� أن فلــو مســعاه واســت�ناف دعــواه تجديــد �ــ� ��قــھ �ــل حفــظ

 �سـالمية، ال�دايـة دعـوى  بـذلك لـنقض رجالـھ مـن يقصـد�ا مـن إليـھ تـرد أن قر�ش ع��

 لي��ـق باختيـاره الن�ـ� ي�ـ�ك الـذي املسلم فإن. املسلم�ن بھ يصف الذي الوصف ونقض

 
ً
  �شبھ مشرك ولكنھ بمسلم ل�س قر�شا

ً
  �سالم ن�� من بھ أو�� و�� دي��ا �� قر�شا

  املشــرك�ن إ�ــ� ُيــرد الــذي املســلم أمــا
ً
 و�ــو �ســالم الن�ــ� و�ــ�ن ب�نــھ الصــلة فإنمــا مكر�ــا

 الرجـل �ـان فـإن. و�ـالقرب بالبعد فيھ الصلة تنقطع وال للمشرك�ن عليھ سلطان ال ���ء

 فـال دينـھ ع�ـ� فبقـي الـدين وثيـق �ـان وإن فيـھ، خ�ـ� فـال دينـھ عـن هففتنو  الدين ضعيف

 بـذلك ا��اسـرة �ـ� أ��ـا قـر�ش علمـت ح�� وج��ة ف��ة انقضت وما املسلم�ن ع�� خسارة

  حســ�تھ الــذي الشــرط
ً
  ل�ــا غنمــا

ً
 الــذين املســلم�ن فــإن عليــھ، هللا صــلوات ��مــد وخــذالنا

 القوافــل طر�ــق إ�ــ� خرجــوا قــد لع�ــده ةرعايــ حوزتــھ �ــ� دمحم يقــبل�م ولــم قــر�ش مــن نفــروا

 اســـــتطاع فـــــال الطـــــرف�ن، بـــــ�ن ال�دنـــــة ع�ـــــد �ـــــ� أمـــــان و�ـــــ� قـــــر�ش تجـــــارة ع�ـــــ� يأخـــــذو��ا

 اسـتطاعوا وال ال�دنـة، بحكـم واليتـھ مـن خـارجون  أل��ـم الن�ـ� إ�ـ� �شـ�و�م أن املشر�ون 

 ع�ـدال ق�ـ�� ولـو ا��دي�ية، ع�د �� شروط�م أملوا يوم أرادوا كما مكة �� ي��زو�م أن

 الن�ـ� يطـالبوا أو ينقضـوه أن للمشـرك�ن ��از مكة مسل�� من ينفر من ع�� للن�� بوالية

 فج�ــر قليــل �عــد �ســالم ع�ــ� أفــاء مــا �عــرف لــم مــن فعــرف الع�ــد وتــم. عليــھ با��افظــة

 خي�ـــ� ل��ـــود ففـــرغ قـــر�ش مـــن الن�ـــ� واســـ��اح بوالئـــھ، يج�ـــر يكـــن لـــم مـــن الن�ـــ� بمحالفـــة

 يفـدون  ملـن �بـواب وفـتح دينـھ، إ�� بالدعوة عظما��ا إ�� الرسل يرسل �جن�ية واملمالك

  لإلســالم نصــر��م ت�ـــون  أن وأمنــوا قــر�ش ��ـــ� أنكــروا ممــن إليــھ
ً
 ال بمـــا ف��ــا ي�تلــون  حر�ـــا

  لــك فتحنــا إنــا( ا��دي�يــة اتفــاق أثــر ع�ــ� الكر�مــة �يــة نزلــت و�ــوم يطيقــون 
ً
  فتحــا

ً
 مب�نــا

  و��ــــــديك عليــــــك �عمتــــــھ و�ــــــتم أخر،تــــــ ومــــــا ذنبــــــك مــــــن تقــــــدم مــــــا هللا لــــــك ليغفــــــر
ً
 صــــــراطا

 ذلـــــك مـــــن الفـــــتح موضـــــع يت�ينـــــوا ولـــــم حي��ـــــا �ـــــ� معنا�ـــــا الكث�ـــــ�ون يفقـــــھ لـــــم) مســـــتقيما

 أن وعلمـوا سـ�ت�ن، �عـد �ـو فـتح أي ف�موا ولك��م �سليم، محض حسبوه الذي �تفاق

 وال يت��لـــون  مـــن عنـــد ظـــا�ره �ـــ� ال�ز�مـــة �شـــبھ ومـــا الســـيف �غ�ـــ� ي�ـــون  مـــا الفتـــوح مـــن

  �عيد إ�� النظر حسنون ي
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 ع�ـ� ف�ـان ا��يـوش قيـادة �ـ� تجلـت كمـا �مـور  سياسـة �ـ� دمحم عبقر�ـة تجلت و�كذا

 دعـا وإذ وعدتـھ، �عـدده مكـة يفـتح لم و�و ا��� �عز�مة نادى إذ سياستھ �� ن�� أحسن

 املسـاملة طر�قـة مـن تـو�� مـا تـو�� وإذ رحلتـھ، �ـ� مصـاحبتھ إ�ـ� املسـلم�ن وغ�� املسلم�ن

 مـن املقـر��ن أقـرب ع�ـ� قبولـھ ك�ـ� الـذي الع�ـد قبـل وإذ عز�متـھ، إنفاذ �� ا���ة وإقامة

  .توخاه الذي القصد إ�� بھ ووصل عقباه إ�� نظر وإذ ع��تھ،
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  �دار�ة دمحم عبقر�ة

   

 وفيــھ اليــوم �ســم��م كمـا �دارة رجــال تصــرف �ـ� يــدخل ممــا كث�ـ�ة أح�ــام �ســالم �ـ�

 وسـائر والتجـارة والشـفعة و�سـتقراض واملبا�عـة �املسـاقاة الت،املعـام عـن كث��ة وصايا

  العصور  جميع �� املش��عون  ��ا يقتدي �جتماعية املع�شة شؤون

 ف�ـ� الـدين، وصـايا ون�سـط الفقـھ أح�ـام �سـرد أن الن�� عن نكتب بما نر�د ال ولكنا

  إل��ا الرجوع شاء ملن مواط��ا �� مشروحة

 وســـــالئق ��صـــــية مل�ـــــات �ـــــ� حيـــــث مـــــن ووصـــــاياه لـــــھألعما �عـــــرض أن نر�ـــــد وإنمـــــا

  �ــان حيــث تالزمــھ نفســية
ً
  أو الــدين، لرســالة مؤديــا

ً
 أعمــال ســائر مــن الرســالة لغ�ــ� مؤديــا

  ��سان

  �عن�نــــا ال كــــذلك
ً
) اللــــوائح( و امل�شــــورات نصــــوص �أ��ــــا) �دارة( عــــن نــــت�لم أن مــــثال

 ومـا �ـذه فإن ا���ومة، م�اتب �� ا��ركة تفصيالت عل��ا وتجرى  الدواو�ن ��ا تدار ال��

  آمر�ن مدير�ن أعمال ول�ست مأمور�ن منفذين أعمال �� إل��ا

 اســتطاع عليـھ اعتمــد مـن التفك�ــ� �ـ� أســاس �ـ� حيــث مـن �دار�ــة امللكـة �ع�ــ� وإنمـا

  و�وراق �ضاب�� تفصيالت لغ��ه يدع ثم قو�مة، أسس ع�� �ل�ا �دارة بناء يقيم أن

 نافعــة إدارة يؤســس أن بالتبعــة مســتخف الفو�ــ�� ع�ــ� عمطبــو  رجــل وســع �ــ� فلــ�س

  ال�مة كب�� العقل كب�� ذلك عدا فيما �ان ولو

 النظــام �عــرف ال�ــ� الســليقة ف�ــ� النافعــة �دارة إ�شــاء ع�ــ� املطبوعــة الســليقة أمــا

 �ــل يتــواله متفــرق�ن كث�ــ�ين إ�ــ� �ســنده فــال بالعمــل، �ختصــاص و�عــرف التبعــة و�عــرف

  �واه ع�� م��م

 بالر�اســة يو�ــ�� �ــان ي�ــون  مــا أتــم ع�ــ� الســالم عليــھ دمحم �ــ� الســليقة �ــذه �انــت قـدو 

 حديثــــھ ومـــن. تـــدب�� إ�ـــ� يحتــــاج الـــذي ا��تمـــع العمـــل أو �جتمــــا�� العمـــل وجـــد حيثمـــا

 يرســل �ــان أنــھ املــأثورة أعمالــھ ومــن). أحــد�م فليــؤمروا ســفر �ــ� ثالثــة خــرج إذا: (املــأثور 

 يقعـــده بمـــا تقدمـــھ مـــن أصـــ�ب إذا ل��ليفـــة وخليفـــة م�ـــ�لأل  وخليفـــة أم�ـــ� وعليـــھ ا��ـــ�ش
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  عليــــھ القـــادر املـــدبر إ�ـــ� �مــــر بإســـناد عنايتـــھ إ�ــــ� و�ـــان القيـــادة عـــن
ً
 تقر�ــــر ع�ـــ� حر�صـــا

 هللا صــلوات أو�ــ�ھ الــذي الــن�� ع�ــ� صــغر ومــا م��ــا ك�ــ� مــا الشــئون  جميــع �ــ� التبعــات

 و�ـو راع النـاس ع�ـ� الـذي فاألم�� رعيتھ، عن مسئول  و�لكم راع �لكم: (قال حيث عليھ

 ب�ـت ع�ـ� راعية واملرأة ع��م، مسئول  و�و ب�تھ أ�ل ع�� راع والرجل رعيتھ، عن مسئول 

 راع ف�لكـــم أال. عنــھ املســئول  و�ــو ســيده مــال ع�ــ� راع والعبــد عنــھ، مســئولة و�ــ� �عل�ــا

  )رعيتھ عن مسئول  و�لكم

  ملســلم�نا مــن كب�ــ�ة لطائفــة معروفــة ونوا�يــھ �ســالم أوامــر �انــت وقــد
ً
 �ــانوا أنصــارا

  ي�ـــ�ك لـــم الســـالم عليـــھ ولكنـــھ م�ـــاجر�ن، أو
ً
 ا��ــــدود إقامـــة �ـــ� حقـــا لنفســـھ يـــد�� أحـــدا

 وسياســــة �مـــر واليـــة ل�ـــم مـــن غ�ـــ� النـــوا�� واجتنـــاب �وامـــر طاعـــة ع�ـــ� النـــاس وإكـــراه

  مكة فتح غداة املسلم�ن �عض قتل فلما الناس
ً
 السـالم عليـھ غضـب املشرك�ن من رجال

 فقولـوا ف��ـا قاتـل قـد هللا رسـول  إن لكـم قـال فمـن: (. . . املب�ن حديثھ من قال افيم وقال

  . . .)خزاعة معشر يا لكم يحلل�ا ولم لرسولھ أحل�ا قد هللا إن

  ذلــك �ــ� ن�ــ� ا��مــر يصــادر أن أراد وملــا
ً
 كمــا و�ســ�نان التعلــيم إ�ــ� بــھ يقصــد من��ــا

  :قال حيث عمر ابن رواية �� جاء

 ��ــــــا فأرســـــل. ��ـــــا فأت�تــــــھ بمديـــــة، آتيـــــھ أن وســــــلم وآلـــــھ عليـــــھ هللا �صــــــ� الن�ـــــ� أمر�ـــــي(

 املدينـــة أســـواق إ�ـــ� بأ�ـــ�ابھ فخـــرج ففعلـــت،. ��ـــا ع�ـــ� اغـــد فقـــال أعطان��ـــا ثـــم فأر�فـــت

 الزقــاق تلـك مــن �ـان مــا فشـق م�ــ� املديـة فأخــذ. الشـام مــن جلبـت قــد ا��مـر زقــاق وف��ـا

 آ�ـي أن وأمر�ـي و�عـاونو�ي، م�ـ� ضـوايم أن معـھ �ـانوا الـذين وأمـر أعطان��ـا، ثـم بحضرتھ

  أســـواق�ا �ــ� أتـــرك فلــم ففعلـــت، شــققتھ إال خمـــر زق  ف��ــا أجـــد فــال �ل�ـــا �ســواق
ً
 إال زقـــا

  )شققتھ

 فــــا��مر ا��ــــالل و�بــــ�ن ا��ــــرام يبــــ�ن الــــذي الن�ــــ� تصــــرف �عــــد املــــدير تصــــرف و�ــــذا

 �ــــ� قــــھيتف لــــم ومــــن مــــ��م تفقــــھ مــــن املســــلم�ن جميــــع �علمــــھ حــــرام ونقل�ــــا و�يع�ــــا شــــر��ا

 فــرد �ـل يـد �ـ� ال املسـلم�ن و�ـ� يـد �ــ� ت�ـون  أن ي�ب�ـ� �جتماعيـة ا��رمـات ولكـن الـدين،

 إدارة مســألة ولك��ــا وتحليــل تحــر�م مســألة �نــا املســألة ول�ســت. وا��ــرام ا��ــالل �عــرف

 أضـــر �ــو بــبالء يصــاب وال و��ــواء املصــا�� شـــ�� ع�ــ� �شــتمل غافــل مجتمــع �ــ� وتنفيــذ
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 وتجا�ـــــــل الطاعـــــــة وان�ـــــــ�اع الـــــــدعاوى  واخـــــــتالف و�ضـــــــطراب �الفو�ـــــــ� بـــــــالء مـــــــن عليـــــــھ

 غ�ــ� إ�ـ� �مـر بإسـناد اكتفـى وال القـرآن، �ـ� التحـر�م بصـر�ح الن�ـ� يكتـف فلـم السـلطان؛

  أمــر ثــم بنفســھ خــرج بــل �ح�ــام، تنفيــذ �ــ� الصــفة معــروف
ً
  �عينــھ رجــال

ً
 بــأعي��م وأناســا

  ذلك يجعل ولم عملھ، إتمام �� يمضوا أن
ً
  شاء ما يفعل أن اءش ملن إذنا

 الشــــر�عة أر�ــــان وتوطيــــد والنظــــام، �مــــن عــــن �خ�ــــ�ة أيامنــــا �ــــ� ســــمعنا مــــا أك�ــــ� ومــــا

  قيــــل مــــا �ـــــل �ــــ� �عــــرف ال ولكننــــا والقــــانون،
ً
 �ـــــذه �ــــ� الصــــواب لوجــــوه أجمـــــع �ــــو كالمــــا

 بمعصــية أمــر فــإذا بمعصــية، يــؤمر لــم مــا حــق والطاعــة الســمع: (الن�ــ� قــول  مــن املســألة

 إال أ�لـھ �مـر ننـازع أال(. . .  الصـامت بـن عبـادة رواه فيمـا قولھ ومن) ةطاع وال سمع فال

  تــــروا أن
ً
 مــــن خ�ــــ� ا��ــــائر �مــــام: (قولــــھ ومــــن) بر�ــــان فيــــھ هللا مــــن عنــــدكم بواحــــا كفــــرا

 �ـ� الر�بـة ابت�� إذا �م�� إن: (قولھ ومن) خيار الشر �عض و��. فيھ خ�� ال و�ل الفتنة،

 �دارة عل��ـا تقـوم ال�ـ� الضـوابط جمـاع �ـ� املع�ـ� �ـذا �ـ� أحاديـث إ�ـ�) أفسـد�م الناس

 سـلطان، النظـام وفـوق  نظام: ومأمور  آمر ب�ن املستقيمة، السليمة وا��طط ا��كيمة،

 ال ســـماحة ع�ـــ� أولئـــك وجميـــع فيـــھ، شـــك ال والعقـــل الشـــرع مـــن بر�ـــان الســـلطان وفـــوق 

  الغلواء تلتمس وال الر�بة تتعسف وال ال��اع تتعسف

 �ــو ا��ماعـات، شــئون  وعـالج العامــة، املصـا�� تــدب�� �ـ� الســديد النافـذ �ــام�ل �ـذا

 بــ�ن الصــ�� ا���ــر تأســ�س وقبــل ا��ــراثيم، كشــف قبــل �مــي الرســول  إ�ــ� أو�ــ� الــذي

 واتقـــاء ال�ـــ�ة مســائل �ـــ� يق�ــ�� أن القـــرون، �عشــرات ا��ـــديث العصــر وقبـــل الــدول،

 ســمعتم إذا: (قــال حيــث بمز�ــد، �عــده العلــم يــأت لــم الــذي ا��طــاب بفصــل �و�ئــة �شــر

  )م��ا تخرجوا فال ��ا وأنتم بأرض وقع وإذا تدخلو�ا، فال بأرض بالطاعون 

 مدينــــة ســــالمة إ�ــــ� ال بأســــره ��ســــا�ي العــــالم إ�ــــ� تــــدب��ه �ــــ� ينظــــر مــــن وصــــية فتلــــك

 مـن ولـ�س م�انـھ، �� الو�اء حصر من للعالم أصون  ل�س إذ. واحد فرد سالمة أو واحدة

  لعدوا�ا �ل�ا املدن بتعر�ض س�ا��ا من ألحد أو لنفس�ا السالمة ت�شد أن مدينة حق

 بـــاأل�واء تصـــطدم حـــ�ن العامـــة الشـــؤون تـــدب�� �ـــ� تتج�ـــ� إنمـــا العليـــا �دارة أن ع�ـــ�

  �ل�ــا �دارة فل�ســت وال�ــ�اع، بالفتنــة وتنــذر
ً
 تنفيــذ�ا �ــ� ا��ــاكم يجــرى  وقواعــد نصوصــا

 مـــــن كث�ـــــ� �ـــــ� ولك��ـــــا واحـــــد، �ســـــق ع�ـــــ� الشـــــؤون تصـــــرف ال�ـــــ� واملـــــواز�ن �الت مجـــــرى 
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 �نحــراف أو �نــا القليــل �نحــراف مــن ف��ــا أمــان ال أخطــار وقيــادة نفــوس عــالج �حيــان

 واتقـــاء التوفيـــق حلـــول  �ـــ� دمحم عبقر�ـــة فيـــھ تمـــت الـــذي ا��ـــال �ـــو وذلـــك �نـــاك القليـــل

  .تمام أحسن الشرور

 فيــھ أشــار إال قبل�ــا الو  الرســالة �عــد الشــقاق معضــالت مــن أمــر تــدب�� لــھ عــرض فمــا

 أ��ــــا ع�ــــ� القبائــــل اختلفــــت حــــ�ن ذلــــك صــــنع و�رضــــاء الســــلم إ�ــــ� وأدنا�ــــا �راء، بأعـــدل

 تـؤمن وال لقبيلـة، قبيلـة عنـھ ت�ـ�ل  ال شـرف و�ـو م�انـھ، �� �سود ا���ر بإقامة �ستأثر

 املصـادفة طر�ـق مـن �يثـار جـاء ولـو غ���ـا ع�ـ� القبائـل إحـدى بإيثـار فيـھ الفصـل عق��

. ا���ــــول  الغيـــب وملقبـــل الوقـــت ��اضـــر غ�ـــ�ه رأي ال الـــذي بـــالرأي دمحم فأشـــار و�ق�ـــ�اع

 و�ــان أطرافــھ، مــن طــرف �ــ� زعــيم �ــل وأشــرك عليــھ �ســود ا���ــر ووضــع بــالثوب فجــاء

 ي�ســــلف وأن �ــــان، حيــــث بيــــده يقيمــــھ أن النــــاس بــــ�ن خــــالف غ�ــــ� ع�ــــ� �ــــو قســــمتھ مــــن

 مــــن ســــلم وال ســــلموا ملــــا يومئــــذ ��ــــا علمــــوا لــــوو  الزمــــان، طوايــــا �ــــ� مكنونــــة و�ــــ� الــــدعوة

 ت�نــافس الوفــود فاســتقبلتھ املدينــة إ�ــ� مكــة مــن �ــاجر يــوم ذلــك وصــنع 1وشــنآن عــدوان

 ع�ـ� مـ��م أنـاس بتمي�ـ� الغ�ـ�ة شـرر  نفوس�ا �� يقدح أن �شفق و�و ونزولھ ضيافتھ ع��

 طر�ق�ـا ل�ـا النـاس و�ف�� �س�� خطام�ا لناقتھ ف��ك محلة، دون  محلة اختيار أو أناس

 صــغ�� أو كب�ــ� إ�ســان فيــھ فصــل لــو فيمــا وفصــلت ت�ــ�ك، أن ل�ــا طــاب حيــث بركــت ح�ــ�

 ع�ـ� السـاعة تلـك �ـ� أمنـت ولـو سـاع��ا �عـد عقبا�ـا تـؤمن ال جر�ـرة �غ�ـ� فصـلھ م�ـ�� ملا

  بالغنائم فضل يوم ذلك وصنع طو�ة وسوء دخل
ً
 إيمـا��م الضـعيف مكـة أ�ل من أناسا

 غضـــــــب فلمـــــــا. ا���ـــــــاد ع�ـــــــ� وث�تـــــــوا �ســـــــالم صـــــــدقوا ينالـــــــذ �نصـــــــار مـــــــن أنـــــــاس ع�ـــــــ�

 تر�ــھ بــل ��ــا يــدين مــن �غلــب ال ال�ــ� با���ــة إرضــا��م إ�ــ� منــھ أســرع يكــن لــم املفضــولون 

 يـا أوجـدتم: (. . . واحـد وقـت �� و�قناع املقنع منھ تص�ب وأ��ا ال�اسب، الغالب �و أنھ

  ��ـا تألفـت الـدنيا مـن لعاعة �� �نصار معشر
ً
 أال إسـالمكم؟ إ�ـ� وو�لـتكم سـلموال� قومـا

 إ�ــــ� هللا برســــول  وترجعــــوا والبع�ــــ� بالشــــاة النــــاس يــــذ�ب أن �نصــــار معشــــر يــــا ترضــــون 

  لكنـــــت ال��ـــــرة لـــــوال بيـــــده دمحم نفـــــس فوالـــــذي رحـــــالكم؟
ً
 ارحـــــم الل�ـــــم. �نصـــــار مـــــن امـــــرأ

  . . .)�نصار أبناء وأبناء �نصار وأبناء �نصار
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 حـــ�ن مـــدير ف�ـــو والت�ـــو�ن، ا��لـــق �بـــات مـــن �بـــة �اســـةوالر  �دارة فيـــھ مـــدير كـــالم

 ي�ــــ� أال كفيــــل و�ــــو شــــعور، تــــدب�� �دارة ت�ــــون  حــــ�ن ومــــدير أمــــور، تــــدب�� �دارة ت�ــــون 

 بالنظـــام �سوســـ�ا ألنــھ �خـــتالل، إل��ــا و�تطـــرق  الفو�ــ�� �عتور�ـــا املصــا�� مـــن مصــ��ة

 فيــھ و�بقــى صــالا�� ��ــذه �ســاس مجتمــع مــن ومــا. و�الســماحة و�االختصــاص و�التبعــة،

  �عد�ا منفذ

  .�عمال إدارة �� ��طل أو انحالل، أو الختالل
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  املالية النازي  عقيدة

   

  1الرسـالة مـن السـابق العـدد �ـ� قرأت
ً
 فلسـفة عـن أو املاليـة النـازي  عقيـدة عـن مقـاال

) بأملانيـــا �ـــام��ك جامعـــة خـــر�ج( العرا�ـــ� ع�ـــ� جـــواد لألســـتاذ �قتصـــاد علـــم �ـــ� النـــاز��ن

  يـــــتفرأ
ً
  عرضـــــا

ً
 يكتبــــــھ الـــــذي ا��انـــــب و�ـــــو واحـــــد جانـــــب مــــــن الفلســـــفة لتلـــــك �ـــــ�يحا

  ليبقي الناز�ون 
ً
  �نصار بھ و�كسبوا الدعوة بھ لي�شروا أو ورق ع�� ح��ا

  الــواق�� العم�ــ� جان��ــا مــن الفلســفة بتلــك نلــم أن وجــب ول�ــذا
ً
 ف��ــا لــآلراء ت�ــ�يحا

 
ً
 املكتـــــــوب ا��انـــــــب فــــــإن. ��ـــــــا امل�شـــــــر�ن وأعمــــــال أتباع�ـــــــا مقاصـــــــد عــــــن ل��قيقـــــــة و�يانــــــا

  يختلفـان �قتصـادية النـاز��ن فلسـفة مـن املعمول  وا��انب
ً
 �ن، حـادث �ـو فيمـا كث�ـ�ا

  �حيان أك�� �� التناقض �ل ي�ناقضان بل

 إلنقـــــاذ: (إ��ـــــم الناز�ـــــة املبـــــادئ �عـــــض ت��ـــــيص �ـــــ� جـــــواد �ســـــتاذ يقـــــول  ذلـــــك مثـــــال

 قـــدر ع�ـــ� الـــر�ح قاعـــدة ع�ـــ� ر�ـــاح�  تنظـــيم وجـــب الر�ـــا عبوديـــة مـــن وا���ومـــة الشـــعب

 محــال إ�ــ� وتقســيم�ا. �حت�ار�ــة والشــر�ات الك�ــ�ى  البيــع بيوتــات ع�ــ� والقضــاء العمــل،

 طبيعــة مــن ألن ك�ــ�ى، شــر�ات خمــس وجــود مــن خ�ــ� إســ�اف ألــف مائــة فنحــو صــغ��ة،

 يــــةا��ارج التجــــارة أمــــا. . . التحســــ�ن إ�ــــ� �لتفــــات دون  �ر�ــــاح إ�ــــ� امليــــل الك�ــــ�ى  ا��ــــال

 الــــدول  بــــذلك وتقــــوم. أســــعار�ا وتحــــدد كــــذلك الدولــــة عل��ــــا �شــــرف أن فيجــــب للشــــعب

 علـــم قواعـــد ع�ـــ� ال وحاجا��ـــا الـــدول  رغبـــات حســـب تجار�ـــة معا�ـــدات �عقـــد بي��ـــا فيمـــا

  ).�خرى  املالية املبادئ أو التجارة حر�ة ومبادئ �قتصاد

 شــر�ات �ســليم ف�ــو ون �عملــ مــا أمــا. �حت�ــار وشــر�ات �ر�ــاح، عــن يقولــون  مــا �ــذا

) �قتصـادية الغـرف( مـديري  فـإن. الـبالد مرافـق جميـع �ـ� وال�ـ�وة التجـارة زمام �حت�ار

  �ـم والتجـارة الصـناعة فروع ع�� كذلك املشرف�ن
ً
 املعـدودين �حت�ـار رجـال مـن جميعـا

 العمــال، ع�ــ� البالغــة بالقســوة اشــ��ر الــذي الســار إقلــيم �ــ� املصــا�ع مــدير �ارشــر �ــال�ر

 منــــــدوب بي�ــــــ�ش و�ـــــال�ر الــــــر�ن، أقـــــاليم غرفــــــة مـــــدير شــــــرودر فـــــون  البــــــارون و�املصـــــر��
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 املـدير�ن سـائر ذلك ع�� وقس. .  بافار�ا �� �قتصادية الغرفة ومدير الكيمية الشر�ات

  النـــاز�ون  اصـــدر وقـــد
ً
 حرمـــوا الشـــر�ات حصـــص أو الســـ�وم إصـــالح قـــانون  ســـموه قانونـــا

 ولــم ،1940 سـنة ��ايــة �عـد مــارك ألـف مائــة عـن �ــامال رأس يقـل ال�ــ� الشـر�ات بقــاء فيـھ

 أوجبـــوا بـــل مـــارك ألـــف خمســـمائة مال�ـــا رأس يبلـــغ ال�ـــ� الشـــر�ات ع�ـــ� التصـــفية يوجبـــوا

 و�ـــان املقـــدار ذلـــك عـــن مال�ـــا رأس يقـــل أال ا��ـــدود التـــار�خ �عـــد تؤلـــف شـــركة �ـــل ع�ـــ�

 صـــــارف،امل ع�ـــــ� ا���ومـــــة أيـــــدي سيضـــــعون  إ��ـــــم ا��كـــــم واليـــــة قبـــــل يقولـــــون  النـــــاز�ون 

 املصــارف و�ــاعوا إليــھ دعــوا مــا نقــيض فصــنعوا ف��ــا، �رادة بمناصــب �تجــار و�منعــون 

  م��ــــا اشــــ����ا قــــد الســــابقة ا���ومــــات �انــــت ال�ــــ� ا��صــــص جميــــع أخــــرى  مــــرة
ً
 تــــدعيما

 الكسـاد، أيـام �� ل�ا اس��دفت ال�� الصدمات مقاومة ع�� ل�ا ومساعدة أموال�ا لرؤوس

 مـــــن وغ���ــــا التجــــارة ومصــــرف درســــدنر ومصــــرف ي�شالــــد مصــــرف �ــــ� حــــدث مــــا و�ــــذا

  والصغ��ة الكب��ة املصارف

 ا��ــــــادي �ــــــ� صــــــدر الــــــذي الطــــــوارئ  مرســــــوم �ــــــ� أعلــــــن قــــــد بــــــروننج املس�شــــــار و�ــــــان

 �رادة رجـــــــال م�افـــــــآت مـــــــن الـــــــنقص ضـــــــرورة 1931 ســـــــنة أكتـــــــو�ر شـــــــ�ر مـــــــن والثالثـــــــ�ن

 مــــن والســــبع�ن الثامنــــة املــــادة �ــــ� النــــاز�ون  يــــزد فلــــم. واملصــــارف الشــــر�ات ع�ــــ� والرقابــــة

 املـــــــديرون يؤد��ـــــــا ال�ـــــــ� لألعمـــــــال مناســـــــبة امل�افـــــــآت( ت�ـــــــون  بـــــــأن الوعـــــــد ع�ـــــــ� قـــــــانو��م

 وال�يئـــات للشــر�ات م�اتـــب عشــرة مـــن أك�ــ� �ــ� �شـــ��اك بتحــر�م اكتفـــوا ثــم) واملراقبــون 

 مـــن أك�ـــ� �ـــ� �شـــ��اك أن �ـــذه) املبـــدأ ج�ـــة مـــن( ومع�ـــ�. . . املبـــدأ ج�ـــة مـــن �قتصـــادية

 العـدد ذلـك مـن أك�ـ� �ـ� �شـ��اك حرمـت لـو أ��ـا مع. الواقع ج�ة من جائز �اتبم عشرة

 
ً
  تحر�ما

ً
  صنعت ملا باتا

ً
  زعمتھ فيما ش�ئا

ً
  البالد تلك إليھ تحتاج إصالحا

 لزمــام مــال�ون  و�ــم ا��تكــرون أصــبح �حت�ــار م�افحــة عــن أذاعــوه مــا خــالف وع�ــ�

  أوتوولـف رال� فعقد. القطار من كث�� �� ا��ارجية التجارة
ً
 م�شـوكيو ح�ومـة مـع اتفاقـا

 مليـــــو�ي بموجبــــھ ا���ومــــة تلـــــك يقرضــــون  الغر�يــــة أملانيــــا �ـــــ� ل��ديــــد ا��تكــــر�ن باســــم

 وكـــــذلك الشـــــر�ات، ســـــائر دون  علـــــ��م الشـــــراء تقصـــــر أن فيـــــھ عل��ـــــا و�شـــــ��طون  جنيـــــھ،

  الشروط �ذه أمثال ع�� الياباني�ن و��ن كروب مصا�ع ب�ن �تفاق ا�عقد
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 �ـــــو والعمـــــال العمـــــل ملشـــــ�لة حـــــل خ�ـــــ� أن( رأت ال�تلر�ـــــة إن: جـــــواد اذ�ســـــت و�قـــــول 

 املعمـــل أو املــال صــاحب أن تــرى  ولك��ــا املــال، ورأس ال��صــية امللكيــة بمبــدأ �ع�ــ�اف

 والقـــوان�ن �نظمـــة وفـــق بـــھ يتصـــرف قائـــد أو ملعملـــھ أو ملالـــھ مـــدير �ـــو أخـــرى  ج�ـــة مـــن

  والطرق 

 مبـــــادئ يخـــــالف طر�ـــــق عـــــن مالـــــھ تغاللاســـــ يحـــــاول  مـــــن و�ـــــل. . . الشـــــر�فة الشـــــرعية

  . .)�عدام أو الصارم العقاب نص�بھ ي�ون  الناز�ة

  و�ــذا
ً
 عـــن ســمعنا فقـــد. الواقــع عــالم �ـــ� لــھ أثـــر ال الــذي الــورق ع�ـــ� ا���ــ� مـــن أيضــا

 معســـكرات إ�ـــ� أرســـلوا والـــذين محاكمـــة، �غ�ـــ� أو بمحاكمـــة قتلـــوا الـــذين العمـــال ألـــوف

 أ�ـــــ�اب بحقـــــوق�م يطـــــالبون  أل��ـــــم �افـــــة الـــــبالد حـــــاءأن �ـــــ� العمـــــل حرمـــــوا أو �عتقـــــال

 معسـكرات إ�ـ� أرسـل أو قتـل واحد مصنع بصاحب �سمع لم ولكننا والشر�ات، املصا�ع

  املعقول  و�جر الر�ح من حص��م حرم�م أو العمال ظلم ألنھ مصنعھ أغلق أو �عتقال

  التفاوت ظل وقد
ً
. العمـال �عطا�ـا �ال�ـ �جـور  جملـة و�ـ�ن املدير�ن أر�اح ب�ن عظيما

  الســـــنة �ـــــ� مـــــارك ألـــــف ثمانمائـــــة وحـــــده يقـــــبض شـــــركة مـــــدير?  �ـــــوتجن ال�ـــــر فـــــإن
ً
 أجـــــرا

 التجـارة مصـرف و�ـ�. �خـرى  �دارات ع�ـ� يتقاضا�ا ال�� وامل�افآت �ر�اح عدا إلدارتھ،

 وال الســنة، �ــ� مــارك ألــف وخمســ�ن وســتة �ســعمائة �عطــون  مــدير�ن ســتة ذكــره السـابق

  �ر�اح لز�ادة الصغار العمال جور أ تنقيص يبالون 

 عمــــال ع�ــــ� �ر�ــــاح مــــن حصــــة تــــوزع أن شــــركة �و�ــــ�، الشــــركة �ــــ� �عضــــ�م واق�ــــ�ح

 ع�ــــ� - 1937 - الســــنة تلـــك �ــــ� أر�ــــت قـــد العامــــة �ر�ــــاح ألن امل�افـــأة قبيــــل مــــن الشـــر�ات

  �ق��اح الناز�ون  فرفض. . مارك مليون  عشر�ن

 أ��ـــــم العمـــــال إلف�ـــــام الطبـــــول  ��ـــــا يـــــدقون  ال�ـــــ� املبـــــادئ ســـــائر تقـــــدم مـــــا ع�ـــــ� وقـــــس

  �سواق �� بالثقة واملتجر�ن ا��تكر�ن يحابون  وال ينصفو��م

 ع�ـــ� خرجـــوا أ��ـــم الناز�ـــة قواعـــد�ا مـــن فيـــھ صـــدقوا مـــا ف�ـــل ا��ارجيـــة التجـــارة أمـــا

 وأدارو�ــــا �خــــرى، �قتصــــادية واملبــــادئ التجــــارة حر�ــــة ومبــــادئ �قتصــــاد علــــم قواعــــد

  الصر�ح شوالغ النصب ع��
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  :�جن�ية �مم ��ا �عاملون  ال�� �قتصادية السياسة خالصة و�ذه

  عل��ــا فيعرضــون  بمعـــامل��م �مــم تلــك �غــزون
ً
 ��ـــا ت�يــع ال�ــ� �ثمـــان مــن أغ�ــ� أثمانـــا

 �ســـواق �ـــ� فيعرضـــو��ا ا��صـــوالت تلـــك يأخـــذون  ثـــم �خـــرى  �ســـواق �ـــ� محصـــوال��ا

  أرخـص بأثمـان
ً
  ال مقايضـة البـدل �عطـون  ثـم ��ـا اشــ��و�ا �ال�ـ أثما��ـا مـن كث�ـ�ا

ً
 وال نقــدا

  وأدوا��ـــــم مصـــــنوعا��م فيعرضـــــون  العاجـــــل، الســـــداد �ـــــ� النقـــــد �شـــــبھ عملـــــة
ً
 مـــــن بـــــدال

 تلـك م��ـا اشـ��وا ال�ـ� �مـم �� يتحكمون  ثم إل��ا حاجة �� �م ال�� الزراعية ا��صوالت

 حيلـــة وال ع��ـــا �ســـتغنون  ال�ـــ� املصـــنوعات إال عل��ـــا �عرضـــون  فـــال الزراعيـــة ا��صــوالت

  حقوق�ا إ�� للوصول  الوسيلة �ذه غ�� وسيلة �عرف ال أل��ا رفض�ا، �� ل�ا

  الن�يجة؟ ت�ون  فماذا

 �شــــــ��ون أل��ــــــم �ولــــــ�ن) عمالء�ــــــا( تخســــــر �عــــــامل�م ال�ــــــ� �مــــــم أن الن�يجــــــة ت�ــــــون 

 أن الن�يجــة وت�ــون  م��ــا ��ــا �شــ��و��ا ال�ــ� �ثمــان مــن بــأرخص النــاز��ن مــن محصــوال��ا

  تقبل�ا ثم. إل��ا تحتاج ال مصنوعات قبول  إ�� تضطر �مم
ً
  ش�ئا

ً
 مـن أغ�ـ� بأثمـان فشـ�ئا

ــــــ� مضــــــطرة تصــــــبح أن �عــــــد أثما��ــــــا  ســــــائر دون  النــــــاز��ن مــــــن والشــــــراء للنــــــاز��ن البيــــــع إ�

ـــــ�� وقـــــد �خـــــر�ن) العمـــــالء(   �ســـــلوب �ـــــذا ُ�سَّ
ً
 �شـــــاء كمـــــا م�ـــــارة أو فلســـــفة أو اخ��اعـــــا

  �ساليب �ذه بأمثال امل��بون  الناز�ون  السماسرة

 وعنـــدنا الزمـــان، قـــديم مـــن اليا�ســـ�ن ا��ـــازف�ن التجـــار أســـلوب �ـــو أنـــھ الواقـــع لكـــن

 �ـــذا طاقيـــة يلـــ�س إنـــھ( واملبادلـــة التجـــارة �ـــ� املراوغـــات �ـــذه يباشـــر عمـــن العامـــة يقـــول 

 مدينـة �ـ� املسـلك �ـذا مثـل تـاجر سـلك ولـو. باليم�ن و�أخذ بالشمال �عطي وإنھ ،)لذاك

  معدودات أش�ر �عد سمعتھ وضاعت شرفھ لضاع املدن من

  �ســمع الشــرق  �ــ� نحــن
ً
 �ــ� النــاز��ن وفلســفة �قتصــاد، �ــ� النــاز��ن فلســفة عــن كث�ــ�ا

  .القوان�ن وغ�� القوان�ن �� الناز��ن وفلسفة السياسة، �� الناز��ن وفلسفة ال��بية،

  �ســمع أن الواجــب ومــن
ً
 وان �ــ��ء �ــل �ســمع أن شــر�طة ع�ــ� أولئــك جميــع عــن كث�ــ�ا

 وعندئــذ وراء�ــا الــذي الطحــن نــرى  أن ونحــاول  ا����عــة �ســمع وأن جانــب ب�ــل نحــيط

  مضمار �ل و�� ���ء �ل �� طحن وال ج��عة أ��ا و�علم ا��قيقة �عرف
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 الزائلــــــــة و�عــــــــراض وا��ــــــــداع الغــــــــش حشــــــــو�ا كب�ــــــــ�ة أكذو�ــــــــة) الناز�ــــــــة( أن ونف�ــــــــم

  املنصف�ن من أحد ��ع يجوز  وال �غرار بھ ينخدع الذي وال��و�ش
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  !فضو�� صوت

   

 م�ــان مــن شــ�� أحاديــث النــاس إ�ــ� تنقــل املصــر�ة �ذاعــة محطــة �انــت أســابيع منــذ

 وا��ــواب، الســؤال صــيغة ع�ــ� تجــري  �حاديــث و�انــت يظ�ــر مــا ع�ــ� القــا�رة أر�ــاض �ــ�

 دوار�  وإن ليجيبــون، ا��يبــ�ن وإن ل�ســألون، الســائل�ن وإن والتوضــيح؛ �س�يضــاح أو

�عد دورا لتتوا��  أحـد، ي�تظـره ولـم أحـد، لـھ يـأذن ولم أحد، يدعھ لم بصوت إذا دور، ً

  الفضــاء شــق قــد يجيــب، أن ســائل �ســألھ ولــم
ً
  ذ�ــب ثــم وحيــدا

ً
 �ــ� تــوارى  ح�ــ�. . . �عيــدا

  !فضو�� صوت �بصار عن غائب �و كما �سماع عن وغاب الصمت، ��اب

 أن �صــــوات ســــائر ومــــن �صــــالء، عو�ناملــــد ومــــن الــــدار، أ�ــــ�اْب  مــــن أحــــق لكنــــھ

  يقتحمـھ املـذياع، �ـ� الكروان الكروان صوت ألنھ �وان �ذا �� �سمع
ً
 داع �غ�ـ� اقتحامـا

 العظـــيم �نجل�ـــ�ي  الشـــاعر بـــذكرى  �مـــر�كي�ن احتفـــال الفضـــو�� الصـــوت �ـــذا أذكر�ـــي

 حياتـــھ امأيـــ أك�ـــ� ف��ـــا عـــاش ال�ـــ� صـــومعتھ �ـــ� أقـــاموا فـــإ��م أعـــوام منـــذ وردزورث وليـــام

 
ً
  و���جمـھ بأذنيـھ، �سـمعھ �ان ما أدبھ عشاق إ�� ينقل مذياعا

ً
 �ـان فلمـا. قصـيده �ـ� ��نـا

 مــــن املنطلقــــة �ث�ــــ� أصــــداء إ�ــــ� ا��ديــــدة القــــارة �ــــ� ا��تفلــــون  أصــــ�� املعــــروف املوعــــد

 وحفيـــــــف القديمـــــــة الســـــــاعة ودقـــــــات العصـــــــاف�� زقـــــــاء �ســـــــمعون  �ـــــــم فـــــــإذا الصـــــــومعة،

 شـعره أوزان و�ـ� وخيالـھ، وقلبـھ الشـاعر سـمع �ـ� �ـان ما �لو  ال�واء، وخفقات ���ار

 الر�يــع، ومنـاظر العصـاف�� أطيــاف فنقلـوا �لـھ، �طيــاف عـالم نقلـوا �ــأ��م وحيـھ، وآيـات

 أطيـــــار لكـــــن املنيـــــع ا��لـــــود حصـــــن ومـــــن �خ�ـــــ� العـــــالم مـــــن الشـــــاعر طيـــــف نقلـــــوا كمـــــا

  .املعروف موعد�ا �� منتظرة مدعوة �انت) وردزورث(

 مـــن دعـــوة ســـمع مـــا �ـــل �ـــان بـــل. النـــاس مـــن دعـــوة �ســـمع فلـــم مصـــر، �ـــ� اننـــاكرو  أمـــا

  .املذياع عرف �� فضو�� أنھ يضره ولم وأطاع، فلّ�� والسماء، �رض من ونداء الر�يع

  !�طيار �ذه و�ح

 أدرا�ــــا ومــــن وا��ســــاب؟ الســــن�ن �عــــدد أدرا�ــــا ومــــن �فــــالك؟ بمواســــم أدرا�ــــا مــــن

  والشتاء؟ الصيف ومواسم والسماء، �رض بمواعد



128 
 

  !لتدري  إ��ا

  �رصاد وترقب �ز�اج وتدرس �رقام وتفسر ا��ط لتقرأ إ��ا

 والدرايــــة العلــــم أوصـــاف مــــن شـــ�ت مــــا و�ــــل وميقاتيـــة، وفلكيــــة وحاســـبة لقارئــــة إ��ـــا

  اســـمع ترتـــاب؟ لــك مـــا تصـــدق؟ ال مالــك
ً
 ذلـــك �عـــد �علـــم أن خليــق وأنـــت وجوابـــھ، ســؤ�

  :صواب ع�� منا ومن خطأ، ع�� منا من

  �وان؟ �ذا �� وتتغ�� تتغزل  ملاذا الر�يع؟ �� الط�� �غرد ملاذا: أناس سأل فقد

 إ�ــــ� عــــادوا ثــــم وقلبــــوا، وفحصــــوا ونقبــــوا، و�حثــــوا ا��ــــواب، �ــــ� العلمــــاء �عــــض فحــــار

  :يق�ن أيقن ع�� و�م قائل�ن، السائل

  طعام�ـــــا تجـــــد أل��ـــــا الر�يـــــع �ـــــ� �غ�ـــــ� الط�ـــــ� إن
ً
 ذلـــــك مـــــن ل�شـــــبع وإ��ـــــا فيـــــھ، موفـــــورا

  !الغناء ا��ب فيل�م�ا ا��ب فتعرف الشبع، حرارة ف��ا ف�سري  الطعام

  . . .!علماء جواب

 �عــرف كيــف الســائل �ســألك أن: بالتصــديق أحــق أ��مــا: عنــدك العلــم بحــق �ــ� فقــل

 ا��سـاب، وتحسـن التقـاو�م وتقـرأ الفلـك تـدرس أل��ـا �عرف�ـا إ��ا فتجيبھ املواسم الط��

  الطعام؟ تجد أل��ا �غ�� إ��ا فتجيبھ الر�يع �� ���غ ملاذا السائل �سألك أم

 وتمـــأل ا��ـــب وتك�ـــ� ال�ــ�ر تن�ـــت ال�ـــ� ا��يــاة أن ف�مـــوا لـــو العلمــاء �ـــؤالء ع�ـــ� مــاذا

 مـــا �رض �عطـــي أن يتـــأ�ى ولـــن �حيـــاء، مـــع اليـــدين مغلولـــة تقـــف لـــن بالطعـــام الســـنابل

  عطاء؟ �غ�� وحد�م إل��م �عود وأن �عطي

  الر�يع؟ �� �ز�ار رق و�ش �رض تثمر ملاذا

 يــــنفخ أن الر�يــــع اســــتطاع فــــإذا. ا��يــــوان وحركــــة الط�ــــ� �غر�ــــد مــــن أل��ــــب �ــــذا إن

 وتحر�ــــك الط�ــــ� ابتعــــاث ���ــــزعن بالــــھ فمــــا وثمــــرة، غصــــن و�ــــ� ورقــــة، بــــذرة �ــــ� ا��يــــاة

 ���ــف ال�ــ�ر �ــ� ا��يــاة نفــخ الــذي إ�ــ� نرجــع وال الطعــام إ�ــ� نرجــع بالنــا ومــا �حيــاء؟

  فأصبح
ً
  �شاء من يأ�لھ طعاما

  �ذا؟ العلماء يف�م ال ملاذا
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  وا���ل؛ العلم يتفق وقد. . . شعراء ألصبحوا ف�موه لو أل��م

  !يتفقان ال هللا فمعاذ والشعر العلم أما

 يدرســــونھ، ملــــن ال يحســــونھ ملــــن الر�يــــع فــــإن الر�يــــع، عــــن العلمــــاء �ســــأل أن نحــــب وال

 البلبـــــل عـــــن فضـــــال باأل��ـــــان، ا��مـــــاد ينطـــــق أن عليـــــھ �ســـــتك��ون ال يحســـــونھ والـــــذين

 أي صــــدقوا،. الزمــــان شــــباب الر�يــــع إن يقولــــون  والشــــعراء, الشــــعراء فل�ســــأل والكــــروان

  التعر�ف؟ �ذا من أبلغ للر�يع �عر�ف

  الشباب؟ ما ثم

  وصــدقوا. . . العمــر ر�يــع والشــباب: قــالوا
ً
 بــالر�يع أشــبھ �ــو العمــر �ــ� أوان فــأي. أيضــا

  الشباب؟ أوان من

  والعمر الر�يع ما لكن
ً
  الشعراء؟ معشر معا

 �شــــياء يتعقبـــون  وال �ستقصــــاء، يحبـــون  ال أل��ــــم الشـــعراء، أ�ــــ�ابنا �ســـكت �نـــا

 وكفـــى الزمـــان شـــباب الر�يـــع ولـــيكن العمـــر ر�يـــع الشـــباب فلـــيكن والرقبـــاء �عـــداء �عقـــب

  بذلك
ً
 وكث�ـ� معرفـون  �ـم وال �عـارف�ن، �م فما يحسون  ال الذين أما. يحسون  ملن �عر�فا

 وال بال�لمـــــــات، يحصـــــــروه لـــــــم وإن عالمـــــــات، للشـــــــباب عرفـــــــوا قـــــــد يحســـــــون  الـــــــذين مـــــــن

 �سـعدك أن امـرأة اسـتطاعت إذا لشـاب إنـك: (روزنتـال مـور�ز املوسـيقار فقال باألوقات

 أشــــقاءك، �ســـتطع ولـــم إســــعادك اســـتطاعت إذا لك�ـــل وإنــــك �شـــقيك، أن واســـتطاعت

  )وذاك �ذا عن معك ��زت إذا فان لشيخ وإنك

 واســـتمرأت يـــوم �ـــل ا��لـــوى  مـــن علبـــة أ�لـــت إذا شـــاب إنـــك: بار�ســـية فـــةظر� وقالـــت

  ألك�ــ� وإنــك أ�ل�ــا،
ً
 وإنــك. ذاك مــع تأ�ل�ــا ولكنــك زعــاف، لســم ا��لــوى  إن قلــت إذا عمــرا

  اش��ا��ا وعن ذم�ا وعن أ�ل�ا عن انقطعت إذا يا�س لشيخ

 تبكيـك، ال�ـ� السـ�نما ومنـاظر والروايـات الكتب أحب�ت أنت إذا لشاب إنك: (وقالت

  ألك�ـــــ� وإنـــــك
ً
 إذا يـــــا�س لشـــــيخ وإنـــــك و�ســـــليك، ي�ـــــ�كك مـــــا عل��ـــــا آثـــــرت أنـــــت إذا عمـــــرا

  )السواء ع�� ومسلية مبكية و�� ع��ا أعرضت
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 وأنـت الرجـل، عي�ـ� إ�ـ� تنظـر�ن مـا أول  نظـرت إذا شابة أنت: (ال�ساء تخاطب وقالت

  أك��
ً
  )يديھ إ�� تنظر�ن ما أول  نظرت إذا عمرا

  أك�ـ� وأنـت ذ�ائـك، ع�� الثناء راقك ذاإ شابة أنت: (وقالت
ً
 ع�ـ� الثنـاء آثـرت إذا عمـرا

  )ومرآك جمالك

  أك�ـــ� وأنـــت. النـــوم �ـــ� منـــك ضـــاع وقـــت ع�ـــ� أســـفت إذا شـــابة أنـــت: (وقالـــت
ً
 إذا عمـــرا

  أن علمت
ً
  )ضاع الذي بالوقت ل�س تنامينھ وقتا

 حصــــره ومــــن واليــــوم، بالســــنة الشــــباب توقيــــت مــــن أصــــدق أل��ــــا صــــادقة، عالمــــات

  صـــادقة و�ـــ� والتعر�فـــات املصـــط��اتب
ً
 �ـــ� تجـــوز  ال حـــ�ن تجـــوز  ف��ـــا املغالطـــة ألن أيضـــا

  والغضون  الش�ب سمات �� أو السن�ن مواقيت

 ��مـــا فع�ـــ�ت الشـــانزل��يھ، �ـــ� صـــديق مـــع يتم�ـــ�� الثمـــان�ن بلوغـــھ يـــوم �ليمنصـــو �ــان

 بــــھ اوإذ تلتمعــــان ا��ليــــل الــــوز�ر �عي�ــــ� فــــإذا الصــــديق�ن، أعــــ�ن والتقــــت فاتنــــة، صــــ�ية

  )أخرى؟ كرة السبع�ن إ�� أعود ليت��: (يمزح �أنھ ��تف

  وا��مس�ن؟ �ر�ع�ن أو. . . الثالث�ن أو العشر�ن يقل ولم السبع�ن قال لم

 الســــبع�ن يــــتمن ولــــم والثالثــــ�ن، العشــــر�ن لتم�ــــ� �ســــتجاب �منيــــة أن �علــــم �ــــان لـــو

 ب�نــــھ الفــــارق  يوســــع وأال بالفنــــاء نفســــھ ع�ــــ� �شــــ�د أال إذن لــــھ فخ�ــــ� �ســــتجاب، ال لك��ــــا

  ي�ـــون  فـــألن. الغـــرام أيـــام و�ـــ�ن
ً
 أن مـــن خ�ـــ� ســـنوات، عشـــر ا��يـــاة متعـــة و�ـــ�ن ب�نـــھ رجـــال

  ي�ون 
ً
  حطاما

ً
  !و�حالم �ما�ي لغة �� ولو سنة، خمسون  املتعة و��ن ب�نھ باليا

 وأرقامـــھ، حـــدوده عـــن �ســـأل�م وال وداللتـــھ، الشـــباب عالمـــات عـــن إذن الشـــعراء ســـل

  الســــؤال �ــــذا ســــألت إن مجيبــــوك ف�ــــم
ً
 �ــــل ير�ــــ�� والعرافــــات العــــراف�ن كجــــواب جوابــــا

 يث�ـــت أن يـــأ�ى الـــذي ومـــن مصـــراعيھ ع�ـــ� املغالطـــة بـــاب و�فـــتح ســـن �ـــل و���ـــب ســـائل

  كتاب؟ أو متحركة صورة أو رواية من ب�اء عليھ الدليل �ان إذا شبابھ

  املتمن�ن؟ أمنية السبعون  �انت إذا شبابھ إثبات عن ���ز الذي ومن

 �ــــو والر�يــــع حــــدود لــــھ ول�ســــت عالمــــات لــــھ العمــــر ور�يــــع العمــــر، ر�يــــع �ــــو ابالشــــب

 يحســـبھ وال الكــروان، و�تــاف الط�ــ� غنـــاء إ�ــ� �ســتمع شــبابھ �ـــ� والزمــان الزمــان، شــباب
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  كرواننــــــا فلــــــيكن والفضـــــول  التطفــــــل أ�ــــــل مـــــن
ً
 العلمــــــاء حــــــوار بـــــ�ن املــــــذياع �ــــــ� فضـــــوليا

  السماء وزوا�ر �رض �رأزا ب�ن الر�يع �� بالفضو�� �و فما و�دباء،

  ��رة �ل ع�� ورقة ب�ل مدعو �و

  ب�ت صاحب �و

 الـذي ��سـان بر�يـع ولـ�س ا��يـاة، ينفـث الـذي الط�ـ� ر�يـع: ا��الد ر�يعھ �� داع �و

  .�بدان وتمز�ق �رواح إلز�اق ترقبوه

 الرصــاص صــف�� بــ�ن �شــوز  ألنــھ الر�يــع، �ــذا �ــ� فضــو�� لصــوت الكــروان صــوت إن

  !جميل �شوز  من و�الھ فة،القذي ودوي 
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  �زرق الورق

   

  !الورق إ��

  !أخرى  مرة الورق إ��

 ظـالم بالـدور  وأحـاط الـديجور، أطبـق ولو النور  ��فظ يظ�ر ما ع�� غ��ه وسيلة فال

  القبــور  كظـالم
ً
 و�ــا�م والسـرائر للعقــول  النـور  يحفــظ الـذي الــورق النـاس عــرف وقـديما

  النــــور  يصــــبح حــــ�ن للعيــــون، نــــور ال يحفــــظ الــــذي الــــورق �عرفــــون  أوالء
ً
 أك�ــــ� مــــن خطــــرا

  إال قـــط النـــور  �ـــان و�ـــل �خطـــار
ً
  �خطـــار، أك�ـــ� مـــن خطـــرا

ً
 والفجـــار، للشـــياط�ن و�ـــدفا

 عــالم �ــ� غر�ــب العمايــة، لعــالم مخلــوق  ألنــھ �بصــار، يكــره مــن ول�ــل و�غــرار، ول���ـالء

  !�بصار؟

  النور؟ �� ھألن تر�وه الذي ومن الظالم؟ �� ألنھ ضر�وه الذي من

 و�ــ� والســلم ا��ــرب �ــ� الرمــاة �ــدف �ــو الــذي وأن مســتور  آلمــن الظــالم �ــ� الــذي إن

 جميـــع و�ـــ� العصـــور  �ـــذه �ـــ� النـــور  �ـــ� الـــذي ل�ـــو وا��ضـــور، الغيبـــة و�ـــ� وال�ـــواء �رض

 ،)ل��م�ـــور ( الســـر كشـــفت أن إال �ـــذه أيامنـــا �ـــ�) املـــدني�ن وقايـــة( صـــنعت ومـــا العصـــور 

  .بالظ�ور  وأحق�ا كشفال عن �سرار أغ�� و�و

 والنـــــــور  ثـــــــالث، لفـــــــات أو لفتـــــــان أو �زرق الـــــــورق مـــــــن لفـــــــة: هللا بحمـــــــد �ـــــــ�ن و�مـــــــر

. . . الواقــع وطيــارات ا��يــال طيــارات عــن م��ــوب ا���ــرات، وراء مــن لعي�يــك محفــوظ

  الفضاء ل�ا ا�سع وال السماء، ��ا سمحت ال

 أك�ـــــ� إ�ـــــ� �عت�ـــــاف حبـــــبت أن خليقـــــة أل��ـــــا الوقايـــــة، تجـــــارب ع�ـــــ� هللا ألحمـــــد وإ�ـــــي

 التجـــــارب أخطـــــار خـــــوف�م مـــــن أشـــــد العزلـــــة ليخـــــافون  النـــــاس �عـــــض �ـــــان وإن النـــــاس،

  والغارات

  بـھ طاقـة �مــم أقـل مـن ألننــا �عت�ـاف، تجر�ـة إ�ــ� محتـاجون  املصـر��ن ونحـن
ً
 وصــ��ا

 �ــ� ذلــك فيــھ؟ بمكثـھ ي�ــ�م وال ير�مــھ ال أيــام ثالثـة ب�تــھ �ــ� يمكــث بمصـري  ظنــك ومــا. عليـھ
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  سـت�ن الطعـام عـن وصــ��ه ماكسـو��� مـن اس�شـ�اده �ــ� أ��ـب شـ�يد نفسـھ يرأ
ً
 أو يومــا

  !!تز�د

 بدايـة �ـ� �مـة �ـذه حـظ م��ـا وفـر لـو نود �خالق �عم من �عمة بالنفس و�ستقالل

  ع��ا العادية ورد حوز��ا ��ماية تجر��ا ال�� تجار��ا و�� استقالل�ا

 غمار�ــــا �ــــ� غــــارق  و�ــــو إال بالوقــــت يــــنعم وال ا��مــــا��� بــــ�ن �عــــ�ش الــــذي الرجــــل ألن

 أو �رقـام، مـن جـاوره عمـا ينفـرد ال صـفر أو الزحـام، �ـ� ضـا�ع رجل �و تيار�ا �� مدفوع

 يأخــــذ�ا وال املشــــاع ع�ــــ� حياتــــھ يأخــــذ �أنــــھ حــــدود، و�غ�ــــ� اســــتقالل �غ�ــــ� ��صــــية �ــــو

  و�قسام ا��دود معروفة مستقلة

 وأن ��صـــھ، �ـــ� و�عت�ـــاف ب�تـــھ ��ـــ �عت�ـــاف ��ســـان �ســـتطيع أن الواجـــب فمـــن

  ي�ـــون 
ً
  ي�ـــون  وال نفســـھ لزمـــام مال�ـــا

ً
 والغـــادين الـــرائح�ن و�ـــ�ة ا��ـــالس لزحـــام مملو�ـــا

  املشاع ع��

 �ــــ� �نفــــراد وتطيــــق العزلــــة �عــــرف ال�ــــ� �مــــم أن البــــاب �ــــذا �ــــ� ي��ــــظ مــــا وأ��ــــب

  الناس سياسة ع�� وأقدر�ا لالجتماع �مم أص��

 وإال الواقعــة، ا��قيقـة دون  الظــا�ر �ـ� ال��ــب إال �ع�ـ� وال ي��ــظ مـا أ��ــب ونقـول 

 عنــده يقــف الــذي حــده ل�ــل ي�ــون  وأن ا��قــوق  ع�ــ� ا��ــرص ضــمان الــنفس فاســتقالل

 صـــفات أكـــرم �ـــ� وتلـــك غ�ـــ�ه، حر�ـــة ع�ـــ� يجـــور  وال بحر�تـــھ يضـــن وأن وراءه، يخطـــو وال

  فراد�ن ع�� والقدرة �ستقالل صفة لبا��ا �� و�� واملقارنة، �جتماع

 عل��ــــا �عــــان أن �شــــاء مــــن العزلــــة ع�ــــ� �عــــ�ن كث�ــــ�ة مخ��عــــات ا��ــــديث العصــــر و�ــــ�

 الوحشـة فينفـي الب�ـت إ�ـ� العـالم ينقـل واملـذياع أن�سـان، جل�سـان وال��يفة فالكتاب

 ال�ــ� التجــارب �ــذه ثــم ا��لســاء، مــن بالقليــل يقنــع وأن ينفــرد أن إليــھ يصــ�� مــن و�عــود

 ناحيــة غ�ــ� مــن �ســتقالل ع�ــ� معــ�ن ف��ــا ألــ�س: عنامــداف وقــوة نفوســنا قــوة ��ــا نجــرب

  للدفاع؟ و��بة ا��رب

 �عــود مــن م��ــا فينفــر العامــة، ا��ــالس إ�ــ� أو الطر�ــق إ�ــ� الوحشــة لتنقــل فإ��ــا! ب�ــ�

 �غــوص وأن نفوســنا، إ�ــ� نــركن أن و�علمنــا ع��ــا بمعــزل  يصــ�بھ أن عليــھ وعــز ف��ــا ��ــس
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 وال ا��لـوة، �ـ� ا��لـو �شـ�و فـال و�شـبعنا �غن�نـا �ةذخ�ـ ف��ـا نجـد وأن ضـمائرنا أعمـاق ��

  فيھ ننفرد الذي امل�ان إال م�ان �ل �� القوة عن نبحث

 الــــــنفس إ�ــــــ� اطمئنــــــان خلــــــوة نحســــــ��ا أن �مــــــر بنــــــا ي�ت�ــــــ� ا��لــــــوة نتعــــــود إذ ولعلنــــــا

  القضاء أو الفضاء يضمره مما والفزع املغ�� العدو من ا��وف خلوة ال و�قر��ن،

 الــدنيا أن و�ظنــون  وا��يطــة ا��ــذر �ــ� فيبــالغون  الغــارات يــذكرون مــن النــاس فمــن

  م�ان �ل �� ع��م تبحث القنابل وأن وأقدام، عيون  ذو خطر �ل�ا

 �ــ� املتوا�لــون  يقــول  كمــا و�قولــون  التوا�ــل �ــ� فيبــالغون  الغــارات يــذكرون مــن ومــ��م

  أسمك يكن إن: أور�ا
ً
  النجاة �� أمل وال الوقاية من فائدة فال قنبلة ع�� مكتو�ا

 أو) و�تو�لـــــــون  �عقلـــــــون ( ولكـــــــ��م ��ملـــــــون، وال ي����ـــــــون  ال ذلـــــــك بـــــــ�ن قـــــــوام ومـــــــ��م

 إال يبقــــى فلــــم �ح�ــــ�اس واجــــب مــــن فرغــــوا أل��ــــم مطمئنــــون، و�ــــم ا��ســــاب يحســــبون 

  �طمئنان واجب

 ا��يــوان بصــفات أشــبھ ألنــھ �دميــة، باملزايــا وال ��ســان بكرامــة يليــق ال فاإل�مــال

 ��ــدده ال�ــ� ا��ــوادث مقاومــة �ــ� يتصــرف وال ينفعــھ ومــا يضــره مــا يــدري  ال يالــذ الســائم

  اجتنابھ عليھ يفرض الذي ال�الك واجتناب

 الصــفات بـ�ن ولـ�س �عينــھ؛ الـذميم ا��ـ�ن ف�ــ� والوسـواس �ح�ـ�اس �ــ� املبالغـة أمـا

  ا��بان صفة من اقبح ��سان �ش�ن ال��

 م��ـــا، املقصـــود الفائـــدة غ�ـــ� التجـــارب ل�ـــذه فائــدة ع�ـــ� أور�ـــا �ـــ� التجـــارب دلـــت ولقــد

  �وقات �ذه �� والسرقات ا��رائم نقص و��
ً
  �ان ملا خالفا

ً
  البداية �� مظنونا

 �قطــــار وتنفــــرد �عضــــ�ا �ــــ� �شــــ��ك كث�ــــ�ة بــــأمور  والســــرقات ا��ــــرائم نقــــص وعللــــوا

 ك�ــــ�ة �مــــور  �ــــذه فمــــن أخــــرى  مــــرة � وا��مــــد فيــــھ، نجار��ــــا ال الــــذي ببعضــــ�ا الغر�يــــة

  الطرقات �� بالتجر�ة القائم�ن �من ورجال ��راسا

 والب�ــــــت النــــــائم الب�ــــــت بــــــ�ن الســــــلم أوقــــــات �ــــــ� يم�ــــــ�ون إذ اللصــــــوص شــــــ�وك وم��ــــــا

  �نحاء جميع �� الظالم �ساوى  م�� وذاك �ذا تمي�� عن ���زون ولك��م اليقظان
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 ربال�ـــــ علـــــ��م يصــــعب الســـــراق أن - عنــــدنا وأضـــــعف�ا أور�ــــا �ـــــ� أ�م�ــــا ولعلـــــھ - وم��ــــا

  عل��ا الرقابة و�شديد السيارات حركة لتقييد ا��ر�مة اق��اف �عد بالسيارات

 اللصـوص مبلـغ هللا بحمـد لصوصـنا يبلـغ ولـم بالدنـا �� التجر�ة �سفر عالم ندري  وال

 كمـا �قـدام ع�ـ� ��ر�ـون  يزالـون  وال السـيارات، �ـ� ال�ـرب ع�ـ� �عتمدون  الذين املوسر�ن

 أو ا��ـرب أيـام �ـ� والنيـام، �يقـاظ ع�ـ� يخـيم �ـان ظـالم ��ـ عـام، ألـف قبـل ��ر�ون  �انوا

  السالم؟ أيام

 وال��ــــار، بالليــــل ال�شــــال�ن حــــوادث ي�ســــون  ال بالدنــــا �ــــ� املاضــــية ل��ــــرب والــــذاكرون

  إ�سان م��م سلم وقلما

 اســــتغنوا م�ــــ� أ�ــــ�ا��ا إ�ــــ� �مانــــات رد اللصــــوص زمــــرة مــــن اخ�ــــ�ع مــــن أول  ولعل�ــــم

  . . .!ع��ا

 �ـــــ� الكـــــ�س أو با��فظـــــة يلقـــــون  ثـــــم النفـــــ�س الـــــورق ألنفســـــ�م خـــــذون يأ �ـــــانوا فقـــــد

 مـــن لـــد��م أنفـــس ولعلـــھ أ�ـــ�ابھ، إ�ـــ� ا��فوظـــات مـــن فيـــھ مـــا فيعـــود ال��يـــد، صـــناديق

 �ل�ــــا ا��فظــــة ف��ــــا أخــــذوا - نحــــن �علــــم مــــا ع�ــــ� واحــــدة مــــرة أو - واحــــدة مــــرة إال النقــــود

  النقود من أنفس ورق وال نقود ف��ا ول�س

 صــدي أن وذاك
ً
  لنــا قا

ً
  خــرج أديبــا

ً
 غــالف أو - محفظــة جيبــھ و�ــ� املصــور  عنــد مــن يومــا

  تنفع ال شمسية صورة عشرة أث�تا فيھ - ��� ع�� الورق من
ً
  غ��ه أحدا

 ذ�ـــب ولكنـــھ رجع��ـــا �ـــ� عنـــدي شـــك فـــال القر�ـــب ال��يـــد مكتـــب إ�ـــ� ســـأذ�ب: لنـــا قـــال

 موظـف وسـأل اللصـوص، �ـؤالء أمر �� فحار �عود ال الذا�بة وا��فظة الذ�اب وعاود

 قيمـة ال ال�ـ� الصـور  �ـذه يـردون  ال بـال�م مـا ل�م ����: (الظرفاء من �ان وقد مرة ال��يد

  )وتباع؟ �ش��ى  قد ال�� و�سانيد والسفاتج الوثائق يردون  و�م عند�م ل�ا

  ال��يــد موظــف قــال
ً
 كيــف أســتاذ؟ يــا عنــد�م ل�ــا قيمــة ال أتقــول : (بالد�شــة متظــا�را

 محاولــة عشــرة اثن�ــ� مــن �قــل ع�ــ� أنفســ�م ألراحــوا زمال��ــم ع�ــ� زعو�ــاو  لــو إ��ــم �ــذا؟

  !فائدة �غ�� أخرى 
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 خاصــــة ال�شــــال�ن طرائــــف ولكــــن املاضــــية، ا��ــــرب �ــــ� ال�شــــال�ن طرائــــف مــــن و�ــــذه

  أن نخــال فــال. التجــارب جميــع �ــ� تــؤمن ال�ــ� أو التكــرار ف��ــا �ســتحب بــال�� ل�ســت
ً
 أحــدا

  !م��ا املدني�ن وقاية ع�� ا���ومة لومي أو ا��اضرة، ا��رب �� س�تفقد�ا

 م��ــا شـبھ وفيـھ الســماء ي��ـب الـذي �زرق الــورق وراء مـن املقـال �ــذا أكتـب بـدأت

 ت��ـــب �املــدني�ن ف�ـــ� طرف��ــا مـــن التجر�ــة �ـــ� �شــاركنا الســـماء فــإذا النافـــذة فتحــت ثــم

  وحصباء�ا غبار�ا ترسل �املغ��ين و�� ضياء�ا،

  !أخرى  مرة � ا��مد: قلت

 تم�ـــ�� أن وع�ـــ�� الفضـــاء، يرســـلھ ممـــا خـــوف فـــال التجر�ـــة �ـــ� الســـماء اشـــ��كت اإذ

 الغــارات مــن حــرز  �ــ� فتظــل بالدنــا، �ــ� �عانيــھ مــا أق�ــ�� الو�ميــة الغــارات و�ــذه التجر�ــة

  .السالم يوم إ�� ا��قة
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  الشرق  �� �دبية ا��صومة

   

 و�ــــ�ن بي�ـــ� وأ الراف�ـــ�، و�ــــ�ن بي�ـــ� حـــدثت ال�ــــ� ا��صـــومة �ـــ� �دبــــاء مـــن كث�ـــ� كتـــب

 وآثـــــرت املناقشـــــة، أو التعقيـــــب إ�ـــــ� مـــــدعاة كتبـــــوه فيمـــــا أجـــــد فلـــــم هللا، رحم�مـــــا شـــــو��

  .عليھ الس�وت

  الرسالة صاحب الصديق لألستاذ وقرأت
ً
 طـھ الـدكتور  و�ـ� �ـ�ّ  الراف�� رأي عن مقاال

  هللا رحمـــھ الراف�ـــ� عـــن رواه فيمـــا فرأيـــت حســـ�ن،
ً
 ي�بعـــھ �دبيـــة ا��صـــومة مـــن مـــذ�با

 املقـال �ـذا فكت�ـت. الغر�يـة الـبالد �� سيما وال كث��ون و�أباه خاصة، الشرق  �� كث��ون

 موضــع إ�ــ� بــھ وأملــع �جمــال، ع�ــ� الــرأي خصــومة أو �دب خصــومة �ــ� خط�ــ� بــھ ألبــ�ن

  .املوضوع �ذا حول  قيل فيما �نحراف وموضع �ستقامة

  ع�ـ� يقول  الراف�� أن أعلم وكنت
ً
 دمحم الكب�ـ� �ديـب لـكذ روى. يكتـب مـا غ�ـ� أحيانـا

 جملتـھ �ـ� و�لـھ البيـان، صـاحب ال��قـو�� �سـتاذ املبـ�ن ال�اتب صديقنا ورواه السبا��،

 �ــذه كتمــان ع�ــ� الراف�ــ� حــرص ومنــھ الرســالة؛ مقــال �ــ� الز�ــات �ســتاذ رواه مــا يوافــق

  !الش�ادة

  العام؟ والقول  ا��اص القول  ب�ن أو وا���ر، السر ب�ن �ختالف �ذا ولم

  �ــو ذا�ــ
ً
 �ـــان ال�ــ� وا��طــة �دبيــة ا��صــومة �ــ� خط�ـــ� بــ�ن �خــتالف موضــع أيضــا

  .�دباء و�عض الراف�� يؤثر�ا

 بـ�ن الفـرق  مـن أست�يح ما قصارى  و�ذا أخرى، بل��ة وأقولھ بل��ة الرأي أقول  فأنا

  .وا��صومة والصداقة والغضب الر���

 وإن أكـــتم، مـــا �غ�ـــ� أج�ـــر أن �ســـع�� وال ي�نـــاقض، وال يتغ�ـــ� فـــال لبابـــھ �ـــ� الـــرأي أمـــا

  الطبــــــــول  ودق �بــــــــواق بــــــــنفخ نف�ــــــــ�� أديــــــــن ال كنــــــــت
ً
 ي�نــــــــاول�� أن �ّ��ــــــــ�اه ملــــــــن �عظيمــــــــا

  .بالتصف��
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 أكر�ـھ وأح��مـھ؛ أكر�ـھ فـإ�ي العقـاد أمـا: (قـال أنـھ الراف�ـ� عـن الز�ـات صديقنا روى

 �دب؛ نمـ بم�ـا�ي النـاس أعلـم ولعلـھ. لغ�ـ�ه �نصاف قليل بنفسھ �عتداد شديد ألنھ

  ).عنان �� معھ أجري  ال ح�� فيتجا�ل�� البيان قوة ع�� ينفّس  ولكنھ

 الصــــواب مــــن موقعــــھ ع�ــــ� نتفــــق أن و�ســــتطيع. خطــــأ وفيــــھ صــــواب فيــــھ كــــالم و�ــــذا

  .�نصاف توخينا إذا ا��طأ من وموقعھ

  وأدبھ؟ الراف�� �� كت�تھ الذي رأ�ي �ان فماذا

  لـــــھ أن مـــــرات عنـــــھ كت�ـــــت إن�ـــــ�
ً
، أســـــلو�ا

ً
 ��شـــــاء بالغـــــة مـــــن صـــــفحات لـــــھ وأن جـــــزال

  .للم�شئ�ن العر�ية كتاب من �و�� الطبقة �� �سلكھ

  .القياس ودقة املنطق و��ة البحث فلسفة عليھ أنكر أن�� ذلك جانب إ�� وقلت

 �ــــذه غ�ــــ� لــــھ أشــــ�د أو الــــرأي �ــــذا غ�ــــ� الراف�ــــ� أدب �ــــ� أرى  أن وســــ�� �ــــ� �ــــان ف�ــــل

  الش�ادة؟

  .عنھ ��ا وكت�ت ع�� ��ا كتب ال�� غ�� بل��ة أقول�ا أن �عم وس�� �� �ان

 وشـــو���ور  و�ـــان ســـ�نا وأبـــن وأفالطـــون  أرســـطو قـــراءة �عـــد وســـ�� �ـــ� �ـــان �ـــل ولكـــن

  امل�شئ�ن؟ كبار من إياه حسبا�ي مع املناطقة كبار من الراف�� أحسب أن و�يوم

 أســـــيغ أن أســــتطيع كنـــــت ف�ــــل ا��صـــــومة؛ �ــــ� نف�ـــــ�ق  ولــــم املـــــودة ع�ــــ� توافينـــــا �بنــــا

 ال و�ـــــ� عل��ـــــا، �ت�ـــــاء �ـــــ� و�معـــــن م��ـــــا �ســـــتك�� هللا رحمـــــھ �ـــــان ال�ـــــ� املنطقيـــــة اياالقضـــــ

  �ت�اء؟ تحتمل

 ألن�ـــــ� املنطقيـــــة، الفلســـــفة عليـــــھ وأنكـــــرت ��شـــــائية بالبالغـــــة لـــــھ شـــــ�دت قـــــد فأنـــــا

 وابــن �انــت مــع أســلكھ أن أســتطيع وال ا��ميــد، وعبــد ا��ــاحظ مــع أســلكھ أن أســتطيع

  .و�يوم س�نا

 �سـتطيع الـذي مـن بـل �صـدقاء؟ أصـدق مـن �ـان ولـو ذلـك غ�ـ� تطيع�سـ الذي ومن

 واملنطـق الفلسـفي البحـث ملكة عليھ إن�اري  إل��ا ورددت ذكر��ا ال�� �مثلة يدحض أن

  ال��يح؟
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 إن العـــــرب آداب تـــــار�خ مـــــن الثـــــا�ي ا��ـــــزء �ـــــ� �ســـــتاذ قـــــول  �مثلـــــة تلـــــك مـــــن فمثـــــل

 لـــبعض تـــأ�ي و�ـــذلك( الطعـــام مع�ـــ� فيـــھ ابمـــ إال ��ســـانية اللغـــة مـــن ينطـــق ال ا��يـــوان

 مـــــن ا��ملـــــة �ـــــ� ولك��ـــــا �ملانيـــــة، اللغـــــة مـــــن خالصـــــة بألفـــــاظ �لبـــــھ ينطـــــق أن �ملـــــاني�ن

  �حساس مع�� عن تخرج فال والشرب �األ�ل الطبيعية ال�لب حاجات
ً
  ).أيضا

 تــــؤدي �افــــة النــــاس لغـــات �ــــ� �لمــــة ألـــف تقابل�ــــا باألملانيــــة ا���ـــ� �لمــــة إن لــــھ فقلـــت

 ب�ـــل ال�لـــب ينطـــق أن يجـــوز  �ـــذا وع�ـــ� اخـــتالف، أ�عـــد لفظ�ـــا �ـــ� وتختلـــف ا���ـــ� �ـــ�مع

 ع�ـــ� بأصــعب لـــ�س واحــدة لغــة �ـــ� ال�لمــات اخـــتالف ألن �دمــي لســان ع�ـــ� تجــري  �لمــة

  .اللغات جميع �� ا���� بمع�� �لمة ألف اختالف من ا��يوان

  اللغات؟ أسرار �� بحث �ذا و�ل ��يح؟ قياس �ذا ف�ل

 تــدخل وال�ــاف واملــيم الســ�ن ولكــن الطعــام، مع�ــ� تــؤدي) ســمك( �لمــة أن لــھ وقلــت

 كمـــــا العليــــا الر�اضـــــة بلغــــة ال�لـــــب ينطــــق ال فلمـــــاذا. والفلكيــــ�ن امل�ندســـــ�ن اصــــطالح �ــــ�

  الطعام؟ بلغة ينطق

: يقـول  إذ القـرآن إ��ـاز �ـ� الراونـدي ابـن لـرأي �عـرض أنـھ �مثلـة تلـك مـن آخر ومثل

 ع�ــ� العــرب تقـدر فلــم الن�ــ�، بـھ تحــدى الـذي بــالقرآن بــ��من لنبـوة احتجــوا املسـلم�ن إن(

 �ــ� دعــواكم مثــل الفالســفة مــن تقــدم ملــن مــدع اد�ــ� لــو أخ��ونــا ل�ــم فيقــال معارضــتھ،

 ا��لـــق أن أد�ـــ� أقليـــدس أن أقليـــدس أو بطليمـــوس صـــدق ع�ـــ� الـــدليل: فقـــال القـــرآن،

  ).تث�ت؟ نبوتھ أ�انت كتابھ بمثل يأتوا أن ���زون

 يكشـــف لـــم إنـــھ. . . عليـــھ؟ الـــرد �ـــ� قـــال فمـــاذا الراونـــدي، ابـــن لكـــالم الراف�ـــ� �عـــرض

 ولــ�س كتابـھ، �ـ� أورد�ـا ال�ــ� ا��قـائق يخ�ـ�ع لـم أقليــدس أن و�ـ� فيـھ الظـا�رة املغالطـة

  ي�تــــدع أن نفســــھ �ــــو طاقتــــھ �ــــ�
ً
 القضــــايا، تلــــك ع�ــــ� واحــــدة قضــــية يز�ــــد أو آخــــر كتابــــا

  تظ�ر ال والدعوى  �خر�ن، �شمل كما �شملھ فال��ز
ً
 إ�ـ� ��تـداء فضـل غ�ـ� لـھ فضال

  .�يجاد معا�ي من مع�� بأي إيجاد�ا �� �و لھ يد ال وال�� قبلھ املوجودة ا��قائق

 �ــــذه مثـــل أن لعمــــري : (يقـــول  راح بــــل الظـــا�رة، املغالطــــة �ـــذه الراف�ــــ� يك�شـــف لـــم

  الراونــدي ابــن يحســ��ا ال�ــ� �ق�ســة
ً
  ا���ــة مــن ســ�يال

ً
 حقيقــة �ــ� ل�ــ� ال���ــان مــن و�ابــا

 وضـع، مـن وضـع وأيـن كتـاب، مـن كتـاب فـأين وإال. قـط الطـب عرفـھ �ـذيان �أشـد العلم
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 وفيمــــا القـــرآن ورق �ـــ� �ـــان ���ــــاز أن ولـــو رجـــل؟ مـــن رجـــل وأيــــن قـــوم، مـــن قـــوم وأيـــن

 �لــھ القيــاس ذلــك طــرد وال �رض، �ــ� كتــاب ك�ــل �رض �ــ� كتــاب �ــل ل�ــان عليــھ، يخــط

 ي�ـنفس، الراونـدي وابـن ي�ـنفس، حمـار �ـل: قولنـا �� عليھ القياس يطرد كما وصفھ ع��

  ).ماذا؟ ي�ون  الراوندي فابن

 وصـفھ أنـھ ع�ـ� زاد ومـا الراونـدي ابـن ع�ـ� رد أنـھ) هللا رحمـھ( الراف�� إ�� خيل كذلك

  �ذا يحسب أن شاء فمن. حمار بأنھ
ً
 يحكـم أن أمـا. عقلـھ ع�� حكمھ ولھ فليفعل قياسا

  العقول  ع��
ً
  .الشذوذ �و فذلك يق�س�ا، كما راء�  نق�س بأن جميعا

 �حصــاء نر�ــد كنــا لــو الكث�ــ�ة و�مثلــة وا��ــامس والرا�ــع الثالــث املثــل �نــا نــذكر وقــد

  .الكفاية تقدم وفيما. غ��ه نب�� وال التدليل نر�د ولكننا و�ستقصاء،

 اعتقــاد ع�ــ� أقــدر ال الــذي �ــو بــل اعتقدتــھ، الــذي �ــو الراف�ــ� أدب �ــ� قلتــھ فالــذي

  .والقياس البحث كتب من عرفت ما �ل أ���� أن إال غ��ه رأي

 إال بنقيضـھ؛ يقـول  أو ينفيـھ أن ع�ـ� الصـديق يقـدر ال الراف�ـ� قيـاس �ـ� قلتھ والذي

 لـــــھ أشـــــ�د بـــــأن الراف�ـــــ� م�ـــــ� قنـــــع ولـــــو و�نصـــــاف ا��ـــــق غ�ـــــ� ع�ـــــ� الصـــــداقة ت�ـــــون  أن

 �ـــــان وال ومةخصــــ �انـــــت ملــــا تقـــــدم الــــذي النحــــو ع�ـــــ� و�حثــــھ قياســـــھ أنقــــد وأن بالبالغــــة

  .جدال

  فيــھ رأ�ــي أعتــد ولكنــھ
ً
 مــا لــھ ورصــد العــداوة مــن فاعتــده وزاد إنصــاف، وقلــة تجــا�ال

  .ا��الف أصل �و و�ذا. لألعداء يرصد

 فبــودي هللا رحمــھ شــو�� و�ــ�ن بي�ــ� �دبيــة ا��صــومة عــن يقــال يــزال وال قيــل مــا أمــا

  أقرأ أن مرة
ً
  �اتبـا

ً
 أقـيم خطـأ �ـذه) كـذا( وإن) اكـذ( �ـ� الشـاعر نقـدت إنـك: (يقـول  واحـدا

  ).الدليل �و و�ذا الدليل، عليھ

 غ�ـ� النقد �� و�ن��ون  الرأي �� يخالفون�� الذين من واحد ل�اتب �ذا أقرأ أن بودي

  .أنتحيھ الذي النقد



141 
 

  ولكـــ��م
ً
 خلـــق يـــا: و�ســـ��وال الصـــياح ثـــم و�ســـ��وال الصـــياح ع�ـــ� يز�ـــدون  ال جميعـــا

 أن يقـول  مـن فـانظروا �عالوا هللا خلق يا. . . وأ��بوا أسمعوا هللا خلق يا. . . ا��قونا هللا

  .عظيم �شاعر ل�س شوقيا

  .بمثال اس�ش�اد وال لرأي مناقشة وال �عاد، ما �ل و�ذا يقال، ما �ل و�ذا

�� مـــــن ومـــــ��م
َّ
  و�خـــــرج أقـــــل لـــــم مـــــا يقـــــول

ً
 عظمـــــت أن�ـــــ� ل�ـــــ�عم هللا خلـــــق ع�ـــــ� صـــــارخا

  الشــعراء
ً
يا إال جميعــا

َّ
. ال. . . حصــل؟ أكــذلك التعظــيم بقلــة خصصــتھ فقــد وحــده، شــوق

  !يحصل لم كذلك

. �عـــاب الـــذي التفـــاح أعيـــب وأن ا��يـــد ا��م�ـــ� آ�ـــل أن �ـــ� يحـــق أن�ـــ� �نالـــك مـــا و�ـــل

  !التفاح �و والتفاح ا��م��، �و ذلك �عد وا��م��

 فـــــال رأ��ــــم غ�ـــــ� للــــرأي بـــــاب �ــــل �غلقــــوا أن ��ـــــؤالء �دعــــاء يبلـــــغ أن ال��ــــب وأ��ــــب

  !إنصاف قلة أو ��صية ِتَرة الوحيد ا��الفة تأو�ل �ان إذا إال أحد يخالف�م

 شـــو��، طر�قـــة تبـــاين طر�قتنـــا أن �عرفـــوا أن علـــ��م لســـ�ل ا��قيقـــة طلبـــوا أ��ـــم ولـــو

 ع��ـا �غ�ـ�� ال ال�� أسبابھ إ�� ومردود وطبي�� معقول  و��نھ بي�نا املقاي�س اختالف وأن

  .�غضاء أردنا لو

 مقــدور  �ــ� ولــ�س. �حــوال مــن حــال ع�ــ� تكــن لــم شــو�� و�ــ�ن بي�نــا ��صــية تــرة وأن

  يذكر أن أحد
ً
  .إل��ا ظنونھ اتج�ت لو ل�ا س�با

 إ�ـــ� أحـــد �شـــ�� أن نحـــب وال أعتقـــدناه، الـــذي رأينـــا ف�ـــو شـــو�� أدب �ـــ� قلنـــاه مـــا ف�ـــل

 يخفيــان وال علينــا، �عســران ال موقع�ــا و�ســو�غ أســبا��ا بيــان فــإن ��ــا، قلنــا ال�ــ� الل��ــة

  .ف��ا �فاضة من أو�� �شارة �ذه �� فاإليجاز. . . �علم أن ير�د أو م�عل من ع��

 عمــد، ع�ــ� وإخفائــھ بالفضــل �يمــان مــذ�ب: مــذ�بان ل�ــا �دبيــة فا��صــومة و�عــد

 وعبــارة �داء ل��ــة �ــ� اختلفــا وإن وا��صــوم �صــدقاء عليــھ يتفــق الــذي الــرأي ومــذ�ب

  .الثناء

 الـذين وع�ـ�. . . فيـھ اختصـمنا مـا �ل �� عليھ ري ونج بھ ندين الذي مذ�بنا �و و�ذا

  !منصف�ن. . . �انوا إن لنا، إنصاف�م مبلغ يرونا أن �نصاف بقلة يرموننا
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  ا��طابية �تلر كفاءة

   

 زماننـــا و�ـــ� زمـــان، �ـــل �ـــ� م��ـــا بــد ال و�طنـــاب للمبالغـــة منافـــذ خطابيـــة شـــ�رة �ـــل �ــ� 

 بــريء �عضــ�ا: متعــددة مصــادر مــن تــأ�ي �ــذه و�طنــاب املبالغــة ومنافــذ خاصــة ا��اضــر

 فـــأول  وتـــدب�� قصـــد غ�ـــ� ع�ـــ� يحـــدث الـــذي وم��ـــا املـــدبر، املقصـــود وم��ـــا مـــ��م، و�عضـــ�ا

 يتــأثروا أن يحبــون  ا��مــا��� كــدأب و�ــم الســامع�ن، جم�ــور  و�طنــاب املبالغــة مصــادر

  أذ�ــا��م ينومــوا وأن واملغــاالة، ا��ماســة دوا�ــ� ألنفســ�م يخلقــوا وأن
ً
 ل�ــم �ســ�ل تنو�مــا

 ا��ــدود، تطيــق ال الشــعور  مــن موجــة �ــ� ي�ســاقوا وأن اعتقــاده، يحبــون  مــا �عتقــدوا أن

 يفســـــد املعقولـــــة ا��ـــــدود مـــــن حـــــد عنـــــد الوقـــــوف ألن. ال�امـــــل ���ـــــاب دون  تقـــــف وال

  .ا��ما��� تطيقھ مما ا��ماسة إفساد ول�س ا��ماسة،

 مـع تجمـح أو و�عتـدل ط،��ـب أو ترتفـع: ا��ليقـة �ـذه من طبقات ا��ما���، أي و��،

  .ا��طابة وموضوع ا��طيب من موقف�ا حسب ع�� الشطط،

 ا��طيـــــب ف��ـــــا �شـــــ��ك عدائيـــــة شـــــ�وة أو قوميـــــة �عـــــرة ا��طابـــــة موضـــــوع �ـــــان فـــــإذا

 مقـــدرة �غ�ـــ� و�طنــاب ل��ماســـة اســـتعداد ع�ــ� ا��الـــة �ـــذه �ــ� فـــا��م�ور  والســامعون،

  .ا��طيب �� كب��ة

  أو ا��طيـب، كلـذل مرؤوسـ�ن السامعون  �ان وإذا
ً
 يكر�ـون  ��ز�ـھ، م�شـيع�ن أتباعـا

  يحســـبونھ أل��ـــم منـــھ الغـــض
ً
 ف�ـــم إلـــ��م، م�ســـوب ك�ـــ�ه ألن إكبـــاره و�حبـــون  مـــ��م، غضـــا

  .و�طناب ل��ماسة استعداد أك�� إذن

  �ــذا فــوق  �ــانوا وإن
ً
 و�ـــم ��ــم فــأحرى  البــاكرة الســن بحــرارة يفــورون  ناشــئ�ن صــغارا

 �بــداع، م��ــزة ا��طيــب يجشــموا وأال �ســمعون، ملــا �س�ســلموا أن وجمــا��� جماعــات

  ��ا ل�ستج�ش
ً
  .ا���شان من ��دأ ال ذلك قبل من �� قلو�ا

 يفخــرون زعــيم إ�ــ� يصــغون  ناشــئ�ن صــ�ية جم�ــور  �ــو ال�ســليم إ�ــ� ا��مــا��� فــأد�ى

 �ـ� �تلـر جم�ـور  �ـو و�ـذا. . . الوطنيـة الك��يـاء صيحة منھ و�سمعون  العص�ية، فخر بھ

  .يذكر ال الذي القليل إال املواقف، جميع
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 جميـع مـن زرافـات زرافـات السـامعون  ل�ـا يح�شـد مجـامع مصـر �ـ� النـاس شـ�د وقد

  ل�سمعوا و�سنان، الطوائف
ً
 السـامع ���ـب ال خطيـب مـن و�حفظونـھ، �علمونـھ كالما

 الـــــدعوة تتكـــــرر  ثـــــم �ســـــتماع �غيـــــة ال الواقـــــع �ـــــ� �جتمـــــاع �غيـــــة. . . بإيمانـــــھ وال بصـــــوتھ

 و�ــدفع الشـعور  يث�ـ� �ـ��ء �ــ� الرغبـة إال باعـث ال الـذي التصــفيق و�تكـرر  قبـال� و�تكـرر 

) وجـــوده( ع�ـــ� ا��كـــم مـــن و�ر�حـــھ وانتظـــاره، وســـعيھ وجـــوده ل��م�ـــور ) ي�ـــ�ر( و الســـآمة

  موجود، �ل إ�� كر�ة والفناء. بالفناء
ً
  !جم�ور  غ�� أو �ان جم�ورا

  يـــوم �ـــل �شـــ�د أن وســـعنا و�ـــ�
ً
 إ�ـــ� ل�ســـتمعوا مـــال�م مـــن يبـــذلون  النـــاس مـــن حشـــدا

  .�دوار من دور  �� مش�ور  م��ك ممثل

 ور�مـا. والق�ق�ـة بال��ك السامعون  ينفجر ح�� �و�� ال�لمة يلفظ أن إال �و فما

  !الضاحك�ن مع ��ك قد ي�ون  أن �عد قال؟ ماذا: جاره أحد�م سأل

 مـــن �ـــاوأخال  املصـــادر أبـــرأ �ـــو ا��طبـــاء شـــ�رة �ـــ� و�طنـــاب للمبالغـــة �ول  فاملصــدر

  .وجود لھ انتظم حيث وجوده عن ا��م�ور  دفاع و�و الذمة، وفساد الغش

 مصــــدر و�ــــو: والتــــدب�� �نــــدفاع و�ــــ�ن و���ــــام، ال�ــــ�اءة بــــ�ن وســــط الثــــا�ي واملصــــدر

 وصـــــف �ـــــ� و�غـــــراق ال��و�ـــــل لتتعمـــــد �خبار�ـــــة ال�ـــــ�يفة فـــــإن �خبـــــار وكتـــــاب الـــــرواة

 التفــا��م مــن و�عــ�ش يلتفتــوا؛ أن القــراء مــن �ــدتر  أل��ــا. إل��ــا �لتفــاف �ســتحق ال حادثــة

 الــــذي وال�اتـــب ��مــــال �ســـتحق ال�ــــ� �خبـــار ��ملــــوا أن �عو�ـــد�م مــــن ال. تكتـــب مــــا إ�ـــ�

 مـــن املصـــ�� مرتقــب مشـــ�ود يــوم �ـــ� الزعمــاء أحـــد يلق��ـــا خطبــة لينقـــل ميــل ألـــف �ســافر

 مـــا وصـــف �ـــ� و���ـــاز ال�ـــ�ر دون  بمـــا قنـــع إذا وظيفتـــھ يفقـــد قـــد املشـــرق  إ�ـــ� املغـــرب

  !متل�ف�ن م�شوق�ن بھ و�تك�نون  ي�تظرونھ الناس لبث وما رأى، وما سمع

 و�عــرض املســئول  العــارف فيقرأ�ــا الرصــ�نة ال�ــ�يفة �ــ� �مينــة الروايــة تتفــق وقــد

 إ�ـــــ� ينظـــــرون كمـــــا السياســـــة مســـــرح إ�ــــ� ينظـــــرون ممـــــن والعنـــــاو�ن، املنـــــاظر طالـــــب ع��ــــا

 فيـــھ، املبـــالغ النبـــأ فيتـــواتر م�ـــان، �ـــل �ـــ� ظـــارةوالن القـــراء جم�ـــرة و�ـــم التمثيـــل، مســـرح

 والتلفيــق، الكــذب بــرواج �مــر و��ت�ــ� و�نــاة، الصــدق ع�ــ� يحــرص الــذي النبــأ و�نقطــع

  .و�مانة الصدق �� و�الشك
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 وال زمــــان �ــــل �ــــ� سياســــية شــــ�رة ل�ــــل مالزمتــــان الــــرواة ومبالغــــة الســــامع�ن فمبالغــــة

 ودفــع والغرابــة ا��ــدة إ�ــ� ال�شــوف وزمــان عــة،و�ذا ال�شــر زمــان: ا��اضــر زماننــا ســيما

  .والسآمة امللل

 �ــــ� ال��و�ــــل مصــــادر مـــن آخــــر مصــــدر الــــرواة ومبالغـــة الســــامع�ن املبالغــــة �عــــد و�ـــأ�ي

 الــدعوة مصــدر نــھ و�ع�ــ� املرســومة، وا��طــة الســ�ئة النيــة ع�ــ� قــائم ا��طابيــة الشــ�رة

 اعتمـــاد�م فـــوق  خاصـــة �ون النـــاز  عليـــھ �عتمـــد ســـالح و�ـــو املـــأجورة، و�قـــوال امل�ـــ�رة

 النــــازي  الــــزعيم شــــ�رة �عظــــيم �ــــ� بلغــــت قــــد املبالغــــات �ــــذه وجميــــع امليــــدان ســــالح ع�ــــ�

 جـاوز  قـد امل��رة بالدعوة الناز��ن فا�تمام: �طالق ع�� تبلغ أن لش�رة يتاح ما أق���

 مــــا �قــــالم وحملــــة و�س�ســــالم، ال�ســــليم إ�ــــ� ا��مــــا��� أقــــرب وجم�ــــور�م ا�تمــــام �ــــل

  .�قوام جميع ب�ن القراء ��مة إشباع �� ي�نافسون  أعوام عدة فتئوا

  أقـــــل ا��طابيـــــة �تلـــــر حقيقـــــة ت�ـــــون  أن إذن الطبي�ـــــ� فمـــــن
ً
 ال�ـــــ� شـــــ�رتھ مـــــن كث�ـــــ�ا

 حســــاب �ــــ� يــــدخل وأن ومر�ديــــھ، أتباعــــھ مــــن والســــامعون  وال�ــــ�فيون  الــــدعاة أذاع�ــــا

  ).�خراج( و و�خ��اع املبالغة من كث�� ش�رتھ

 أو بـرل�ن �ـ� املت�لم ع�� ونحكم �عد، ع�� ونرا�م ا��طباء فيھ سمع� عصر �� ونحن

 مــــن املتحركــــة الصــــور  ع�ــــ� وال املــــذياع ع�ــــ� فمــــا وســــامع، راء حكــــم واشــــنطن أو موســــ�و

  .�عيد

  وسمعناه �تلر رأينا وقد

 �ـــــ� الكــــالم ملــــوك مــــن لــــ�س أنــــھ كـــــذلك شــــك ال ولكــــن مبــــ�ن، خطيــــب شــــك وال ف�ــــو

 و�ت�لمـون  جم�ـور  �ـل يخـاطبون  الـذين ا��طبـاء طبقـة من �عد ال وأنھ ا��اضر؛ عصرنا

 �ــــ� ��ظــــات بضــــع القــــول  يحســــن تخالــــھ وال �ســــماع، ع�ــــ�� و�روضــــون  قضــــية �ــــل �ــــ�

 يوافقونـھ الـذين غ�ـ� أنـاس بـ�ن أو سـنة، عشـر�ن منـذ يقلبـھ الـذي املوضـوع غ�ـ� موضوع

  .التفصيل �� إال - خالفوه إن - يخالفونھ وال ا��ملة، ��

  .زغلول  سعد م�ابة �� وال جورج، لو�د بادرة �� وال بر�ان، ةإفاض �� �و فل�س
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 يقـدر فـال لـھ فر�سـة ووقـع ووعـاه حفظـھ ح�ـ� دوره كرر  الذي املمثل إ�� أقرب ولكنھ

  تخيلـــھ تبديلـــھ ع�ـــ�
ً
 غ�ـــ� أو املزعومـــة، أملانيـــا مظـــالم �ـــ� مـــت�لم غ�ـــ� أو غاضـــب، غ�ـــ� مـــثال

  وتخيلــــھ ســــامعيھ آذان إ�ــــ� مطمــــ�ن
ً
 يفــــا�� القــــا�رة �ــــ� أو موســــ�و �ــــ� وأ لنــــدن �ــــ� واقفــــا

 محالــــة ال ضــــا�ع إذن إنــــھ كالمــــھ بموضــــوع ع�ـــد وال باســــمھ، معرفــــة غ�ــــ� ع�ــــ� الســـامع�ن

 �ــ� ت�ــ�دد واحــدة عــادة ع�ــ� قــط خــرج مــا وأنــھ الــدليل، يقــيم وال يقنــع ال أنــھ �ك�ــ� وعيبــھ

 �نالســامع ومواج�ــة الكرا�يــة وإضــرام ا��فــائظ إثــارة و�ــ� وموضــوعاتھ، مواقفــھ جميــع

 قـــا�ع؟ �ـــو مـــن إقنـــاع �ـــ� اج��ـــاده وفـــيم. . . و�يـــ��م ب�نـــھ عليـــھ املتفـــق الشـــعور  جانـــب مـــن

  بر�ان؟ �غ�� مؤمن �و من وإيمان

 و�عضـــــ�ا بطبعـــــھ؛ عـــــالق أصـــــيل �عضـــــ�ا: كث�ـــــ�ة علـــــل إ�ـــــ� عنـــــده العـــــادة �ـــــذه ومرجـــــع

 الـــذي �ـــذا �ـــو عليـــھ الطـــارئ  فا��ـــديث وعصـــره حياتـــھ حـــوادث مـــن عليـــھ طـــارئ  حـــديث

  يخاطـــب أن �قـــل ع�ـــ� �خ�ـــ�ة أيامـــھ �ـــ� �عـــود أنـــھ وو�ـــ ذكرنـــاه؛
ً
 وال يحاســـبونھ ال أناســـا

  .و�ي��م ب�نھ الشعور  التفاق يحاسبوه أن ير�دون  ال ولعل�م حسابھ، ع�� يجسرون

 الشــعبية العاطفــة �ــ� غ�ــ� ال��صــية، العاطفــة �ــ� فق�ــ� أنــھ بطبعــھ العــالق و�صــل

 تر�ــــــي ال�ــــــ� �ــــــ� ال��صــــــية والعاطفــــــة وا��مــــــا��� الفــــــرد بــــــ�ن تــــــر�ط ال�ــــــ� العاطفــــــة أي

 موضــــع �ــــ� و�صــــغاء للــــنفس، والــــنفس للعقــــل، العقــــل ومواج�ــــة وا��ادثــــة، املســــاجلة

  .�ثبات موضع �� با���ة و�ثبات �صغاء،

 يقـول  �ف�ـار، ��ـا يقابـل وفكـرة العواطـف، ��ـا �ساجل عاطفة ع�� املفطور  فالرجل

 ومــــــرة باإليحــــــاء، مــــــرة �فــــــراد، ��ــــــا مال�ســــــت ال�ــــــ� بالوســــــائل الفــــــرد و�ســــــتميل و�ســــــمع،

 املناقشــــة بحــــق و�ع�ــــ�اف الثقــــة ب�بــــادل مــــرة �ــــل و�ــــ� املف�ــــوم؛ بالشــــرح ومــــرة بالــــدليل،

  .و�ع��اض

 مـــا عنـــده لــ�س والـــذي الفرديــة، العاطفـــة جانــب مـــن نفســھ نضـــ�ت الــذي الرجـــل أمــا

  أو بمـودة مـودة بھ ي�بادل
ً
  أو بف�ـم ف�مـا

ً
 الوشـائج جميـع انقطعـت والـذي بخـاطر، خـاطرا

 بــــ�ن أو و�لــــوف الواحــــد بــــ�ن ت�ــــون  ال�ــــ� الوشــــيجة إال آدم أبنــــاء مــــن إخوانــــھ و�ــــ�ن ب�نــــھ

 �صـــغاء وع�ـــ� والتفـــا�م التحـــدث ع�ـــ� القـــدرة محـــدود رجـــل فـــذلك - و��م�ـــور  الداعيـــة
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  يجــــــد أن عليــــــھ محتــــــوم و�قنــــــاع،
ً
 أن أو باالســــــتماع، منــــــھ و�كتفــــــي لــــــھ �ســــــتمع جم�ــــــورا

  نفسھ يتخيل
ً
  .قليلون  أفراد مجلسھ �� �ان وإن جم�ور  ب�ن قائما

 أو يقــف أن دون  ســاعة �عــد ســاعة السياســة أحاديــث �ــ� بالتــدفق �تلــر اشــ��ر ل�ــذا

 أو نــادرة ح�ايــة بــ�ن ف�ــو السياســة، أحاديــث �ــ� يتــدفق لــم فــأن. التكــرار �ســأم أو يتم�ــل

 مجلسـھ ��ـ فلـ�س ذاك، وال �ـذا يكـن لـم فـإن قـديم؛ تـار�خ سـرد أو مطروقة م��ة إعادة

  .والوجوم الس�وت إال

  )معدوم( الفرد ف�تلر

  .ا��ما��� صدى يردد أو ا��ما��� �� ينفخ الذي البوق  ف�و املوجود، �تلر أما

  أمامــك تــر والتحــادث التفــا�م مواقــف �ــ� و�ــو صــوره إ�ــ� وانظــر
ً
 با�تــة فــاترة صــورا

  .والنفور  الر�بة ناظر�ا نفس �� وتبعث ا��ياة ونقص بالت�لف تنطق

 ف��ـــا ينقطـــع ال�ـــ� الصـــور  ف�ـــ� والشـــدة، ا��ركـــة وتل�ســـھ ف��ـــا يح�ـــ� ال�ـــ� الصـــور  أمـــا

  .البغضاء ف��ا وتتأ�� الغضب ف��ا و�ثور  التفا�م

  الصور؟ �ذه �� ترى  وماذا

  ا��ماســـــي�ن ا��طبـــــاء إن
ً
  وأ��ـــــم ليغضـــــبون، جميعـــــا

ً
 �ـــــ� الغضـــــب ليحر�ـــــون  جميعـــــا

  .ا��ما���

 وحماسـة حماسـة بـ�ن �خـتالف نوإ عظـيم، لفـرق  وغضـب غضـب بـ�ن الفرق  أن إال

 و�ـــــو زغلـــــول  ســـــعد رأينـــــا وال�ـــــوان ا��ـــــالل و�ـــــ�ن واملـــــرض، القـــــوة بـــــ�ن �خـــــتالف ليفـــــوق 

  فرأينا خطبھ، �� غاضب
ً
 كيـف و�عرف قرنھ، ع�� الفارس بھ يصول  السيف �أنھ غضبا

  رأينـا رأينـا؟ فمـاذا خطبـھ، �ـ� غاضـب و�ـو �تلـر ورأينا يصول 
ً
 املفتـوح الـدمل �أنـھ غضـبا

 وقـت �ـ� �لـم والتـذاذ لأللـم فرصـة ف�ـو ا��بـوس، القـيح �أ��ـا �امنة ضغينة عن سبنف

 مصـروع نو�ـة �ـو �قو�ـاء أيـدي �ـ� بالسـيف ولـ�س داء، عـن للتنفـ�س عـالج و�ـو واحد،

  .صارع بوثبة ول�س

 رقصــة و�ــو منــھ تمت�ــ� أن العيــون  تــود بمنظــر ولــ�س العيــون، منــھ تــزور منظــر و�ــو

 حومـــة �ـــ� الفـــارس برقصـــة ولـــ�س وال�شـــفي، النقمـــة أوثـــان مـــامأ الـــدم حومـــة �ـــ� ال�م�ـــ�
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  الصــــــفحات �ــــــذه �ــــــ� جمعنــــــا وقــــــد ال��جــــــاس
ً
 و�ــــــو أو يخطــــــب، و�ــــــو ل�تلــــــر عــــــدة صــــــورا

 تــرى  يــا الصــور  تلــك مــن صــورة فأيــة. ليغضــب إال يخطــب قلمــا ا��قيقــة �ــ� ألنــھ �غضـب،

  تح��ا يكتب أن القارئ  �ستطيع
ً
  )يزمجر؟ أو يزأر �تلر صورة �ذه: (مثال

 ولكـــن زغلـــول، لســـعد أو كمـــال ملصـــطفى كث�ـــ�ة صـــور  تحـــت ليكت�ـــب الكـــالم �ـــذا إن

  واتخــــاذه بصــــوره عنايتــــھ ع�ــــ� - �تلــــر
ً
  رســــاما

ً
 �ــــ� و�ــــوزع ا��افــــل جميــــع �ــــ� ي�بعــــھ خاصــــا

 تخيــل واحــدة صــورة لــھ توجــد ال - م��ــا �لــوف عشــرات بــل الصــور  ألــوف العــالم أقطــار

 أن ي�ــــ� ممــــا اســــت�ناء بــــال و�ل�ــــا الغاضــــب، �ســــد أو املزمجــــر �ســــد �يئــــة النــــاظر إ�ــــ�

  عليھ جناح وال). . . يلطم( �تلر أو) �عوي  �تلر: (تحتھ القارئ  يكتب

  أن املعقــول  ومــن
ً
 غــروره لشــياط�ن ف��ــا ي�ــ�ين ال�ــ� ا��طابــة حلقــات يحــب ك�ــذا رجــال

 كمــــا وال��يــــيج ال�يــــاج ف��ــــا و�ســــ��يح الــــزار، لشــــياط�ن ا��نونــــة املــــرأة ت�ــــ�ين كمــــا وحقــــده

  .الدماء �� تتخبط و�� الذبائح ورؤ�ة الطبل وجلبة الرقص لصرعة املرأة تلك �س��يح

  املعقـــــول  ومــــن
ً
 ��ـــــزه ع�ـــــ� تلطمـــــھ أل��ـــــا والتفـــــا�م املفاوضـــــة مواقـــــف يكـــــره أن جـــــدا

 أن إال. . . حولــھ مــن أقــل نفســھ رأي �ــ� و�ــو م��ــا وتخرجــھ طبعــھ، خــواء عــن لــھ وتكشــف

 ولـ�س �مـالء موقـف �ـ� إذن ف�ـو أحاديثھ، معظم �� يفعل كما با��رب ال��ديد إ�� ي��أ

  .و�قناع املفاوضة موقف ��

 ورؤســـــاء الـــــدول  ســـــفراء و�ـــــ�ن ب�نـــــھ دارت ال�ـــــ� املفاوضـــــات �ـــــ� �لماتـــــھ �ـــــ�لت وقـــــد

  إال ف��ــا ي�ــون  ال �ضــاحيك وأ�ــ�وكة الع�ــ� ع�ــ�ة �ــ� فــإذا ا���ومــات،
ً
 أو يــراوغ، ممــثال

 
ً
  أو يتوعــد، م�ــددا

ً
 �ــذا أنكــر إ�ــي: ا��ــا�الت وال�ســاء �طفــال طر�قــة ع�ــ� يقــال ملــا منكــرا

  . . .مز�د وال �ذا، أنكر أل�ي

 ح�ومـة ع�ـ� فرضـ�ا ال�ـ� الشـروط �� �نجل��ية الوزارة رئ�س شام��لن مس�� ناقشھ

 الثامنـــة الســـاعة �ـــ� �خـــالء تبـــدأ وأن املطلو�ـــة �رض تخ�ـــ� أن ف��ـــا عل��ـــا وأوجـــب بـــراغ،

 اليــــوم ان��ـــاء عنـــد تتمـــھ وأن) 1938( ســـ�تم�� شــــ�ر مـــن والعشـــر�ن الســـادس صـــباح مـــن

 و�غ�ـ� حـرب، �غ�ـ�) ��ـا�ي إنـذار( إمالء �ذا إن شام��لن مس�� لھ فقال والعشر�ن الثامن

 ) إمـالء( �لمـة شـام��لن واختـار �حـتالل وقبلـت املطالـب قبلـت أمة ع�� �ز�مة
ً
 ألن عمـدا

 و�عت���ـــا ا��صــوص، �ع�ــ فرســـاي ومعا�ــدة الصــ�� معا�ــدات ذكـــر �لمــا يــذكر�ا �تلــر
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ً
 إ�ـ� وأشـار). إمـالء �ـو ل�س. كال: (قال أن ع�� �تلر زاد فما املعا�دات تلك لف�� موجبا

  الورقة رأس
ً
  . .)مذ�ورة �لمة عل��ا مكتوب الورقة إن. . . أنظر: (قائال

 ال ولكنـھ و�سـيغونھ، فيقبلونـھ ا��طابـة سـاحة �ـ� القمصان لال���� يقال كالم و�و

 ��ـــــذا �تلـــــر فيـــــھ �غلـــــب ال�ـــــ� امليـــــدان �ـــــ� فا��طابـــــة وســـــفراء وزراء تمفاوضـــــا �ـــــ� يقـــــال

  آخر ميدان �� بھ �غلب ولن �سلوب،

 لإلصـغاء املسـتعدين السـامع�ن ومسـاعدة باملرانـة يحـدق مـا ا��طابـة مـن حذق وقد

  .التعب�� وس�ولة الكالم تدفق وأ�مھ والتصديق

 الصــلة انقطـاع و�ـو واحــد ادبـز  إال الفطر�ـة ا��طابـة أدوات مــن الطبيعـة تـزوده ولـم

 للشــــعور  ا��مــــا��� مواج�ــــة إ�ــــ� ذلــــك أجــــل مــــن واضــــطراره �فــــراد و�ــــ�ن ب�نــــھ النفســــية

  .�حساس و�شاط با��ياة

 �عـــــض املوقـــــف يل�مـــــھ أن ينـــــدر فـــــال ذ�نـــــھ إ�ـــــ� ا��ركـــــة ودبـــــت نفســـــھ �شـــــطت وم�ـــــ�

 طال�ــــ� �ســــتفز صــــورة أو مزر�ــــة، صــــورة �ــــ� أعــــداءه ��ــــا يمثــــل ال�ــــ� البارعــــة ا��ــــواطر

 عنايــة أو عطــف وليــدة واحــدة صــورة ف��ــا ولــ�س الكرا�يــة والئــد مــن و�ل�ــا و�متعــاض،

  .باآلخر�ن

  صــــوتھ �ـــــ� الناقـــــدون  و�ختلــــف
ً
 الصـــــوت �ســـــمع مـــــن فيــــھ ا��قيقـــــة ي�بـــــ�ن ال اختالفـــــا

 
ً
 للتحر�ـــــف �عضـــــ�ا و�عـــــرض أصـــــل�ا ع�ـــــ� �صـــــوات �عـــــض ينقـــــل و�ـــــو باملـــــذياع، منقـــــوال

  .للتحس�ن و�عض�ا

 أجـــرى  إنـــھ و�قولـــون  �ذان، تصـــك خشـــونة صـــوتھ ع�ـــ� �عيبـــون  مـــن الناقـــدين فمـــن

 مــن صــوتھ �ــ� بمــا ���ــب مــن ومــ��م العيــب �ــذا إلصــالح حنجرتــھ �ــ� ا��راحيــة العمليــة

 ا��ــــارف الشـــعور  لنقــــل ا��طابيـــة �صـــوات أصــــ�� مـــن و�عـــده التجو�ــــف، ورنـــة العمـــق

  .السامع�ن ع�� وال��و�ل

  ون الناقـــد أولئـــك �عيبـــھ الـــذي العيـــب �ـــان وســـواء
ً
 �ـــ� فـــامل�م �ـــ�يح غ�ـــ� أو �ـــ�يحا

 قـــد وعندئـــذ معــروف، ولـــون  طـــا�ع ل�ــا ي�ـــون  وأن بـــالتكرار، تؤلــف ال�ـــ� �صـــوات صــفات

  حلية العيب يصبح
ً
  .والتوفيق النجاح مع ف��ا مرغو�ا
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  !املسك�ن العلم

   

  لغضبھ التمس ��سان غضب إذا
ً
 ألن إليـھ، النـاس وأحـب نفسـھ إ�ـ� ارتـد وإن �دفا

 ع�ــ� غاضــب و�ــو الز�ـات صــديقنا صــنع و�كـذا اتجــاه مــن ل��ركـة بــد وال حركــة الغضـب

 العلــم �ــو فــإذا يرميــھ مــا أقــرب إ�ــ� فنظــر. ا��ــديث عصــرنا �ــ� ا���نميــة وأدوا��ــا ا��ــرب

 زمام�مـــا �ســـلموا وأن و�عصـــار، ال���ـــان يصـــنعوا أن النـــاس علـــم الـــذي العلـــم: املســـك�ن

  !والطيار للقاذف

 وا��صــان، ا��مــل عصــر إ�ــ� كــرة( للعــالم أن لــو فتم�ــ� تلــك �تھغضــ �ســتاذ غضــب

 مـا يـدمر الـذي العلـم �ـذا مـن لينجـو واللسـان، القلـب ومدنيـة والسنان، السيف وحرب

 ا��مـــل عصـــر إ�ـــ� العـــالم كـــر ولـــو )تلـــد مـــا تأ�ـــل ال�ـــ� ا��ضـــارة �ـــذه مـــن و�خلـــص �عمـــر،

 قـــد وتيمـــور  �وال�ـــو ألن �ســـتاذ، صـــديقنا ر�ـــ�� ملـــا والســـنان الســـيف وحـــرب وا��صـــان

 ع�ــ� وزادا وال���ــان، باإلعصــار الزمــان �ــذا قــواد يصــنع لــم مــا والســنان با��صــان صــنعا

 �ـــذا مـــع املســـك�ن العلـــم يـــذ�ب فـــأين الطعـــان، بـــالء إ�ـــ� يضـــيفا��ا الطـــواع�ن بـــالء ذلـــك

  !��سان

  ركـب بـل سـنانا القنـاة �ـ� املـرء ركـب قناة الزمان أن�ت �لما
ً
 ىوأ�ـ السـنان، فـوق  سـنانا

  !و�ا��ان. . . با��يوان امليدان إ�� معھ

  العلــــم تمثـــل ولـــو
ً
 �ــــل جمـــال شــــوه الـــذي ا��لـــوق  �ــــذا مـــن الســــتغاث يـــت�لم ��صـــا

  نور؟ إال املعرفة و�ل والنور  املعرفة ح�� جميل

  الشرور؟ طر�ق �� اللص بھ) ا�تدى( إذا ين�� أن النور  يأ�ى و�ل

 صـنع فمـاذا ا��نـان؟ فـراد�س مـن وأطيـب أرفـع م�ـان إ�ـ� باإل�سان العلم يرتفع و�ل

  ا��نان؟ فراد�س ��

  !��سان ل�ذا فو�ل الرحمن و�� إ�� �ستمع ولم الثعبان و�� سمع

 ا��ــديث العصـر �ــ� يخ�ـ�ع أن قبـل ��ســان صـنع فمــاذا العلـم مـع �خ�ــ�اع ظ�ـر لقـد

  العلماء؟ اخ��اع
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  !والطعان والفر للكر أداة ا��صان اخ��ع

 إ�ــــ� بــــھ وقــــذف ا��يــــوان، فصــــائل بــــ�ن ي�ــــون  مــــا أســــلم لوا��بــــ �جمــــة مــــن بــــھ جــــاء

  !والشيطان املارد من أخطر بل. . . والثعبان النمر من أخطر امليادين

  !قدماه حملتھ ا��صان وقبل

  و�واه رأسھ ركب القدم�ن وقبل

  !هللا لھ �ان. . . دنياه بھ ضاقت ملا و�واه رأسھ ولوال

 ح�ـ� باإل�سـان لرحمـة إنـھ فـوهللا م��ـا، م�انـھ �ـ� العلـم دع! ا��ـرب ع�� الغاضب أ��

 �ــان يــوم ا���ــل مــن بــھ ألرحــم إنــھ نبعــھ بــھ و�تــدفق طبعــھ بــھ يتفجــر الــذي الشــر �ــذا مــع

 �ــل �ــان و�ــوم القتــال، حومــة �ــ� �ســقط واحــد قتيــل �ــل جانــب إ�ــ� مائــة يقتــل الطــاعون 

 لتتفــرق  ةالوخيمــ و��و�ــة ا��ميــات جــراثيم مــن املاليــ�ن ماليــ�ن ف��ــا تجتمــع بــؤرة واحــد

  .الص�ن أق��� إ�� �طلس جبل من ذلك �عد

  وثمـــانون  مائـــة �مر�كيـــة ا��ـــرب �ـــ� مـــات وقـــد
ً
 �ـــؤالء وضـــعف القتـــال حومـــة �ـــ� ألفـــا

  وعشــــر�ن خمســــة القــــر�م حــــرب �ــــ� وأحصــــوا و�مــــراض باألو�ئــــة مــــاتوا القت�ــــ�
ً
 مــــن ألفــــا

  و�ســـــع�ن ونيـــــف والســـــيف، بالرصاصـــــة مـــــاتوا والفر�ســـــي�ن �نجل�ـــــ�
ً
 بطعنـــــة وامـــــات ألفـــــا

 ال�ـــــ� الســــرعة �ــــذه بـــــل ال. املقــــاتلون  بوجود�ــــا �علــــم وال العـــــ�ن ترا�ــــا ال صــــغ�� مكــــروب

  �ـــان وقـــد بالســـلم ���ـــل ال�ـــ� �ـــ� ا��ـــديث العصـــر ع�ـــ� �خ أ��ـــا تنعا�ـــا
ً
 قبـــل مـــن بطيئـــا

  القديم الزمن أشياء من ���ء �ل �� �البطء

  ثالث�ن؟ال حرب دامت كما سنة ثالث�ن اليوم تدوم ال�� ا��رب �� فأين

 �ـ� �عـود الباديـة القبائـل حروب �انت كما موسم �ل �� اليوم �عود ال�� ا��رب وأين

  مصطاف؟ �ل أو مرتبع �ل

 �مــــم عــــدد إ�ــــ� بالقيــــاس اليــــوم أقلــــھ ومــــا بــــاألمس، أك�ــــ�ه �ــــان فمــــا القت�ــــ� عــــدد أمــــا

، عشـر�ن نحـو خـان جنك�ـ� حـرب �� مات لقد ا��روب �� املش��كة
ً
 أمـم واشـ��كت مليونـا

 بــــ�ن معركـــة ودارت ماليـــ�ن �ســـعة مـــن أقـــل ف��ـــا القت�ـــ� ف�ـــان املاضـــية ا��ـــرب �ـــ� رض� 
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 �خ�ــ�ين �ــؤالء مــن القت�ــ� فبلــغ عشــر، الســادس القــرن  أوائــل �ــ� و�يفوســي�ن �نجل�ــ�

  مالي�ن أر�عة ع�� يز�دون  يومئذ وإيفوسية إنجل��ا س�ان يكن ولم آالف، عشرة

 الســـــواء؛ ع�ـــــ� الوقايـــــة وســـــالح الفتـــــك ســـــالح �ـــــ� اشـــــتدت قـــــد القـــــوة أن ذلـــــك وســـــر

  يقتل الذي فاملدفع
ً
 �مـة ف��ـا تبـذل ال�ـ� و�سـ��ة واحد؛ رجل يدير�ا طيارة تخيفھ ألفا

 يــــــودي الــــــذي واللغــــــم مليــــــون، بمائــــــة �مــــــة تب�يــــــھ الــــــذي ا��صــــــن يصــــــد�ا مليــــــون  ألــــــف

  !ج�سھ من آفة ���ء ول�ل صغ�� زورق  معھ وعشرات يلقطھ العظ�� باملدرعة

 �غ�ـ� انطلقـا ولـو مت�ـافئ�ن، فوقفـا بالشر الشر صدم الذي ا��ديث للعلم والفضل

  ال�الك إ�� م�سابق�ن ل�ل�ا رادع

 بيـ��م وترامـت املاليـ�ن، عشـرات م��ا جانب �� اح�شد وقد الدنيا لنتخيل أننا فا��ق

 صـــنع�ا ال�ـــ� واملط�ـــرات العلـــم اخ��ع�ـــا ال�ـــ� املعقمـــات مـــن �عيـــدون  و�ـــم ا��ثـــث ألـــوف

 وطـواع�ن، أو�ئة من ذلك وراء ما نتخيل ثم العلم، است�بط�ا ال�� العالج سائلوو  العلم

 أن إال �ســــــعنا فــــــال القــــــابر�ن، وال القبــــــور  يجــــــدون  ال صــــــر�� ومــــــن وأدواء، حميــــــات ومــــــن

 �ثمــ�ن، البغـاة ع�ـ� �سـتاذ أثـار كمـا نثـور  وإال ا��ـرب، مـن �سـتاذ غضـب كمـا �غضـب

 العلــم أ��ــا فينــا م�انــك: نــداء مــن �ســتطيع مــا ج�ــد بــالعلم فننــادي ذلــك �عــد نخالفــھ ثــم

 وال���ـــان، �عصــار ع�ـــد �ــ� لنــا الرحمـــة وإنمــا والســنان، ا��صـــان ع�ــد �ــ� لنـــا رحمــة فــال

 يضـــري  الـــذي الشـــر نفقـــد لـــم أخـــرى  كـــرة رجعنـــا إذا ألننـــا. وال���ـــان �عصـــار ي��ـــم ومـــن

 يتصـــــــاوالن ���ـــــــ�وا الشـــــــر ير�نـــــــا الـــــــذي الضـــــــياء فقـــــــدنا بـــــــل بالعـــــــدوان، و�غـــــــري  بالقتـــــــال

  فقدنا أو و�ت�افآن،
ً
  يدفع شرا

ً
  ينطلقان وال يبغيان فال شرا

 مكســـب) امليكرو�ـــة( خلقـــة إن ف��ـــا يقـــول ) لـــودج أوليفـــر( الكب�ـــ� للعـــالم �لمـــة أذكـــر

 إ�ـ� تتجاوز�ـا ولـم الصـماء، املـادة عنـد لبقيـت الـدنيا فيـھ فرطت فلو ا��ياة، لعالم كب��

 اسـتطعنا أننـا فلـو عظـيم حـق لـودج أوليفـر قالـھ الـذي و�ـذا �حيـاء عـالم مـن وراء�ا ما

 أبــد تبقــى صــماء مــادة �نــا: مســؤول�ن نتخيلنــا وأن ا��ليقــة، مطلــع �ــ� أنفســنا نتخيــل أن

 تـؤمن ال ولك��ـا ا��يـاة مع�ـا وتنمـو تنمـو صـغ��ة حيـة جرثومـة و�نـا صـماء، مـادة �بدين

 معشــــر يــــا مــــؤثرون أنــــتم ذافمــــا العنــــاء، فيــــھ يطــــول  دواء مــــن بــــد وال �حيــــاء، ســــائر ع�ــــ�

  الفناء؟ وذاك البالء �ذا ب�ن ا��لق
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 الـــــذي) لـــــودج أوليفـــــر( قـــــال كمـــــا كب�ـــــ� مكســـــب) امليكرو�ـــــة( خلقـــــة أن لنـــــا يبـــــدو �نـــــا

  ا��ياة يقدس ألنھ ا��رثومة يقدس

 الف�ـــــم مراتــــب �ــــ� بــــھ ارتقينــــا قــــد آخـــــر مكســــب) امليكرو�ــــة( عــــالج أن لنــــا يبــــدو و�نــــا

  بھ وكبحنا واملعرفة
ً
 ب�ـل ا��نـة تق�ـ�ن  النحـو �ـذا وع�ـ� وا���الـة ال��ـز شرور من كث��ا

  :نماء ب�ل العناء و�ق��ن  منحة،

  م��انــــھ و�ختــــل أســــنان، لــــھ تن�ــــت حــــ�ن و�مــــرض يولــــد، حــــ�ن الطفــــل يب�ــــي
ً
 حــــ�ن زمنــــا

  بالتبعــــة و�شــــقى املرا�قــــة، يــــدرك
ً
 الرجولــــة، رشــــد إ�ــــ� �ب وصــــاية مــــن يخــــرج حــــ�ن زمنــــا

  مــادام أخـــذ �لمــا و�عطــي
ً
 ) ��ســانية( �شـــ��ي  مــا يــدر فمـــن ا��يــاة مراتــب �ـــ� مرتقيــا

ً
 غـــدا

  القادمة؟ ا��رب �� الفادح الثمن بذلت وقد

  مشــــ��ية إ��ــــا
ً
 مز�ــــة و�ــــ�ن ا��ضــــارة، وفضــــيلة الفطــــرة فضــــيلة بــــ�ن يجمــــع لعلــــھ شــــ�ئا

 مـــا يح�ـــ� الـــذي الواجـــد طمأن�نـــة ��ســـان ب�ــ� ع�ـــ� يفـــيض ولعلـــھ الســـرعة، ومز�ـــة �نــاة

 صــديقنا يرضــا�ا حالــة و�ــ� يفقــد، مــا يملــك ال الــذي املعــدم أن�نــةطم مــن خ�ــ� ف�ــ� يجــد

 عصـــر إ�ـــ� أخـــرى  كـــرة مـــن �م�ـــان إ�ـــ� أقـــرب حالـــة �ـــ� أو ا��ـــروب، أغضـــ�تھ إذا �ســـتاذ

  والسنان السيف وحرب وا��صان، ا��مل
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  !�دب؟ أو العلم

   

 �ـ� رأ�ـي عـن متعـددة أسئلة فيھ �سأل�� خطاب) دو�ر القادر عبد( �ديب من جاء�ي

  و�رناردشو شكسب�� بفقد وخسارتھ ومار�و�ي، أد�سون  بفقد العالم خسارة

  بطبيعتـــھ ��ســـان خلـــق و�ـــل!) �دب؟ أو العلـــم: (�ســـبق �ـــو فيمـــا رأ�ـــي وعـــن
ً
 عاملـــا

  بطبيعتھ خلق أو مع�شتھ، أسباب ��يئة إ�� فكره يتجھ
ً
  والفنون؟ الشعر إ�� يميل أديبا

 17 يـــوم ��ــرام �ـــ� امل�شــورة الصـــاوي  أحمــد �ســـتاذ لمــة� �ـــ� رأيكــم مـــا: (�ســأل�� ثــم

 العلــــم إ�ــــ� و�نصــــرف والشــــعر �دب ي��ــــر أن ف��ــــا املصــــري  الشــــباب يناشــــد ال�ــــ� يونيــــو

  لي�ون  و�خ��اع
ً
  رجال

ً
  عمليا

ً
 ذ�ـب لقـد الشعر آل�ة يا إذن اسك��: (بقولھ وختم�ا. عامال

  �رض أي��ــا واخر�ــ� ســلطانك، وتال�ــ�� أوانــك
ً
  شــبابا

ً
  واقعيــا

ً
 با��ديــد ا��ديــد يفــل قو�ــا

  )و�شعار بالقصائد ال بالنار والنار

 مجلـــة صــفحات ع�ــ� بحــثكم ي�شــر أن - بــالرد تكــرمتم إذا - أرجــو: (�ديــب قــال وقــد

  )ا��ب �ل قلو�نا إ�� ا��ب�بة) الرسالة(

 حـوار ف��ـا فقـرأت يونيـو، شـ�ر من عشر السا�ع منذ) ��رام( أعداد إ�� رجعت وقد

: بـھ بلغـت أن إ�� ا��وار ذلك وت�بعت والسالح، الشعر عن وا��كيم الصاوي  ستاذين� 

 أســتاذة ع�ــ� ا��ــق: (أقــول  وأنــا منــھ وان��يــت ؛)الســفينة ف�ــ�ان( و) ا��كــيم حمــار مــر�ط(

 بــــ�ن املقابلــــة موضــــوعات فلــــوال. . . املصــــر�ة الــــديار �ــــ� ســــنة وأر�عــــ�ن نيــــف منــــذ ��شــــاء

 وقـع ملـا و�دب، العلـم و�ـ�ن واملال، العلم و��ن وا��ديد، الذ�ب و��ن والشتاء، الصيف

 ع�ـــ� للعلـــوم لنق�ـــ�� ف�ـــ�ة �عـــد ف�ـــ�ة مصـــر �ـــ� إليـــھ �عـــود الـــذي ا��ـــاطر ذلـــك �ذ�ـــان �ـــ�

 و�علــــــيم �مــــــة تثقيــــــف �ــــــ� تلــــــك دون  ��ــــــذه لنــــــو�� أو العلــــــوم، ع�ــــــ� للفنــــــون  أو الفنــــــون،

  الشباب

  املقابلة؟ �ذه مع�� فما

 مــن يـنقص مـا بمقـدار العلـم مـن فيـھ يز�ــد املعـدن مـن �جصـ�ر  ��سـانية الـنفس �ـل

 تلقـــي مـــا بمقــدار والزلفـــى ا��ظـــوة مــن إحـــدا�ما تلقـــي ضــرتان و�دب العلـــم �ــل �دب؟
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 الواحـــــــدة �مـــــــة �ـــــــ� و�دب العلـــــــم بـــــــ�ن ا��مـــــــع �ـــــــل و�عـــــــراض؟ ال��ـــــــر مـــــــن صـــــــاحب��ا

  مستحيل؟ أو مستعٍص 

 ومـاذا املقـابالت، �ـذه مع�ـ� افمـ ا��سـابون، يحسـبھ كمـا ذلـك من ���ء يكن لم فإن

 والفنــــــون  بــــــاآلداب �زراء مــــــن أو والفنــــــون، لــــــآلداب محابــــــاة بــــــالعلوم �زراء مــــــن نج�ــــــ�

  وذاك؟ �ذا �� فقراء ونحن وذاك �ذا من نج�� ماذا للعلوم محاباة

 بــل و�خ�ــ�اع؟ العلــم عــن بــھ شــغلنا قــد إننــا يقــال ح�ــ� و�دب الفــن مــن أصــ�نا ومــاذا

 الفــن لــوال أننــا ونــزعم ا��ديــد، اخ�ــ�اع �ــ� نبحــث ح�ــ� �خــرون اخ��عــھ ممــا عنــدنا مــاذا

  نحن الخ��عنا و�دب
ً
  ا����ع�ن؟ مع أيضا

 إ�ـــ� دعــت ال�ــ� �حــوال إ�ــ� بــل غ��نــا، أحـــوال إ�ــ� ونظرنــا أنفســنا عــن أغضــ�نا إذا أمــا

 نحـن فمـاذا الـذوق، إ�ـ� القـوة تفضـيل أو الشـعر، ع�ـ� السـالح تفضـيل �ـ� كتـب مـا كتابة

  واجدون؟

 أمـة ونجـد والطيـارات، الـدبابات تخ�ـ�ع لـم و�ـ� والطيـارات بالـدبابات غلبت أمة نجد

  امل�ندس�ن؟ أولئك من أفضل لعل�م م�ندسون  كذلك ل�ا أمة غلبت م�ندسون  ل�ا

 ولك��ـا والصـناعة، ال�ندسـة مسـألة �� وال والطيارة، الدبابة اخ��اع ل�ست فاملسألة

 و�ندســــة ا���ــــ�ع�ن واخ�ـــ�اع العلمــــاء علـــم وراء يكمــــن الــــذي) النف�ـــ�� الباعــــث( مســـألة

 فجعل�ـــم �ملـــان صـــدور  �ـــ� تـــأ�� الـــذي ا��قـــد �ـــو) النف�ـــ�� الباعـــث( و�ـــذا وامل�ندســ�ن

 أحمــــد( �ســـتاذ رأي �ـــان فـــإن �ولــــون  أ�ـــ�ا��ا م��ـــا يطلبـــھ لــــم مـــا الدبابـــة مـــن يطلبـــون 

 �طمئنــان م��ــا نعھيصــ لــم مــا الدبابــة مــن صــنع ألنــھ با��قــد النفــوس يمــأل أن) الصــاوي 

 بــ�ن املفاضــلة عــن بمعــزل  أو والفــن، الشــعر عــن بمعــزل  يرتضــيھ الــذي رأيــھ فلــھ والر�ــ��

  والشعراء امل�ندس�ن

  كتب بما ير�د �ان إن أما
ً
 غ�ـ� ن�يجـة عليـھ يب�ـ� مـا املقـدمات �ـ� فلـ�س �ـذا غ�ـ� ش�ئا

 ��ســانية كت�تــھ مــا يم�ــ� جديــد مــن مقاتــل ع�ــ� مقاتــل انتصــار �ــ� ولــ�س. الن�يجــة تلــك

  م�انة �� و�خط �ن، إ��
ً
  التار�خ يكت��ا لم أخرى  سطورا
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 ا��شـــــ�� لوحـــــھ أمـــــام جلـــــس الـــــذي �ــــو امل�نـــــدس: (. . . الصـــــاوي  أحمـــــد �ســـــتاذ قــــال

 أمامـھ نفسـھ املـوت تصـور : ��ـوال خيـال مـن بالبـال يخطـر مـا أق�ـ�� الـورق ع�ـ� ورسم

 فرســم عــاد ثــم الغواصــة، ورســم الدبابـة ورســم الطيــارة فرســم والنــار، با��ديــد وتحـداه

  )والدبابات الطيارات من واحد بنوع يكتف فلم. جديدة دمار عناصر �ذه من آلة ل�ل

  �عمــالن والكيميــا�ي امل�نــدس رســالة �ــ� �ــذه(. . . 
ً
 ا��اضــر، �ــو �ــذا. جنــب إ�ــ� جنبــا

 و�حـــب بالقصـــص و�تعلـــق �دب ير�ـــد الـــذي املصـــري  الشـــباب فـــإ��. املســـتقبل �ـــو و�ـــذا

  الشعر

  )قواك ب�ل العلم إ�� فانصرف ا��قائق، ساعة دقت لقد. اس�يقظ: نقول 

  الص�يع؟ �ذا صنعت ال�� �� ال�ندسة ف�ل

 مـن �خ�ـ�اع أ�ـ�اب �ـم بـھ امل�ندسـ�ن أو�� ل�ان صنعتھ ال�� �� ال�ندسة �انت لو

 الوقـــت �ـــ� الطيـــارة بتحســـ�ن وشـــغلوا الدبابـــة اخ��عـــوا الـــذين �ـــم والفر�ســـي�ن، �نجل�ـــ�

  ز�ل�ن وخلفاء ز�ل�ن أيام من املناطيد ع�� �ملان، فيھ أقبل الذي

 �ــــــم بــــــل �ملــــــان، عنــــــد الــــــذين �امل�ندســــــ�ن م�ندســــــون  والفر�ســــــي�ن �نجل�ــــــ� فعنــــــد

 ال�ــــ� �ــــ�) النفســــية البواعــــث( ولكــــن امليــــدان �ــــذا �ــــ� املتفوقــــون  الســــابقون  امل�ندســــون 

 �ــ� ال�ندســة إ�ــ� توحــھ لــم مــا حاقــدة أمــة �ــ� ال�ندســة إ�ــ� فأوحــت امل�نــدس وراء جلســت

  راضية مطمئنة أمة

  .وآالت أدوات ف�و ذلك عدا ما و�ل. ا��ياة �� ���ء �ل �� النفسية والبواعث

  :يقول  أن قائل �ستطيع �ل الفخام الدبابات ظ�رت وقد و�ن

 الـدبابات تلـك مـن نصـي��م أقلـت ال�ـ� �ـ� و�نجل�ـ� الفر�سي�ن عند ال�ندسة قلة إن

 وتفل�ــا عل��ــا تق�ــ�� آفــة ل�ــا يخ��عــوا أو مثل�ــا، يخ��عــوا أن تمــنع�م ال�ــ� �ــ� أو الفخــام؟

  !كال ا��ديد؟ يفلھ ا��ديد إن: يقولون  ما نحو ع��

) الوقـــت فرصـــة( العلــة وإنمـــا كث�ـــ� �نــا فال�ندســـة. . . العلـــة �ــ� ال�ندســـة قلـــة ل�ســت

 ةالفرصــ اغتنـام ع�ـ� الباعــث �ـ� ال�ندسـة ت�ـون  ولــن. للمخ�ـ�ع�ن ضـاقت أو ا�سـعت إذا

 والسـلم ا��ـرب �ـ� و�ـ� إل��ـا، �شـارة أسـلفنا ال�ـ� النفسـية البواعـث �� وإنما امل�شودة،
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 الـذين �ر�عـة املاليـ�ن أو الثالثة املالي�ن من كم الصاوي  �ستاذ �علم و�ل سالح أم���

 مـــ��م وكـــم ال�ندســـة؟ و�قـــرءون  العلـــم يدرســـون  �ملـــان الشـــباب مـــن فر�ســـا ع�ـــ� زحفـــوا

  روايات؟وال القصص يقرءون 

 �ــ� إلــ��م ترســل �انــت ال�ــ� الكتــب إحصــاء مــن ظ�ــر كمــا وقصــص روايــات قــراء �ل�ــم

  والقصـــص الروايـــات مـــع طلبـــوا فـــإذا امليـــادين،
ً
 الـــذي �تلـــر كتـــاب �ـــو فـــذلك أخـــرى  كتبـــا

 �ــ��ء ولكنــھ واخ�ــ�اع، �علــم وال ��ندســة �ــو ولــ�س الشــبان، جميــع ع�ــ� �نــاك يفرضــونھ

  �ملانية القوة مصدر ل�ست ندسةفال� !و�ساط�� �حا�� إ�� أقرب

 لل�ندســـة شـــأن ال املاضـــية ا��ـــرب �ـــ� ا��زمـــوا يـــوم ضـــعف�م مصـــدر يكـــن لـــم و�دب

 أو القـوم �ندسـة ت�ـون  ثم النفسية، للبواعث الشأن �ل الشأن بل و�ناك، �نا و�دب

 الشـر أو ا���ـ� ومـن السـ�ون  أو ا��ركـة مـن البواعـث تلـك حسـب ع�ـ� القوم أدب ي�ون 

  !السالح قعقعة تخلبھ وكم ال��ة تروعھ كم. . . ��سان و�ح الفساد أو الحالص ومن

 و�دب الفـــن ع�ـــ� نقـــول  وال نفســـھ العلـــم ع�ـــ� الصـــاوي  �ســـتاذ رأي طبقنـــا لـــو ومـــاذا

  والرواية؟ والقصة

 �ـــل �ـــ� يـــدوي  ومولتكـــھ �ســـمارك اســـم �ـــان الســـبع�ن حـــرب �ـــ� فر�ســـا �زمـــت أن يـــوم

 زوايـا مـن زاو�ـة �ـ� و�ـان واملشـرق  املغـرب �ـ� لسـان �ـل ع�� و�جري  �رض، زوايا من زاو�ة

 و�عــــرض التعقــــيم، وأســــرار �و�ئــــة جــــراثيم يكشــــف باســــتور  لــــو�س يــــد�� رجــــل فر�ســــا

 أحمـد �سـتاذ رأي فمـا الطو�ـل العمر �� �سمارك لھ يتعرض لم ل�الك ��ظة �ل نفسھ

 ع�ــــ� دخليــــ مثلــــھ ��ســــان لب�ــــ� نا�ــــ� مثلــــھ مــــتحمس مثلــــھ غاضــــب رجــــل �ــــ� الصــــاوي 

  :فيقول  باستور  الشيخ

 وقــت ولــ�س وحديــد نــار وقــت الوقــت! وأناب�بــك؟ قــوار�رك ولــم الفــارغ الشــيخ أ��ــا قــم

  !وزجاج ماء

 مــــن ف��ــــا وانصــــ�ر املــــدافع مــــن ف��ــــا انطلــــق بمــــا �ل�ــــا الســــبع�ن حــــرب ذلــــك مــــع وأيــــن

 ب�ـــــت �ــــ� ا��ـــــاورة ا���ــــرة ســـــاكن ��ــــا �ســـــمع لــــم ال�ـــــ� �نبو�ــــة تلـــــك جانــــب إ�ـــــ� ا��ديــــد

  باستور؟
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  !��سان و�ح ثم ��سان، و�ح. ��سان تروع ال�� ال��ة لك��ا

  لـــھ لســـألنا ا��ـــق جـــزاءه لـــھ ســـألنا ولـــو
ً
 الزمـــان، آخـــر إ�ـــ� �غرقـــھ الطغيـــان مـــن طوفانـــا

 نيـــة لـــھ �شـــفع غافـــل، مخلـــوق  ولكنـــھ والن�ـــ�ان ا��دائـــد مـــن الشـــبع اســـتطاع مـــا و�شـــبعھ

  .فنان نفحة أو مص��

  الصــــــاو��ن رأي �علــــــم وقــــــد
ً
 القائمــــــة، ا��ــــــرب �ســــــ�ت إذ �ن، يقولــــــون  فيمــــــا جميعــــــا

 �ــ� تث�ــت أو قصــيد �ــ� اليــوم تــنظم لعل�ــا ��ســانية، الــنفس صــرخات مــن صــرخة و�قيــت

  .أسوان فنان لوحة
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  يخدعونا ح�� أنفسنا نخدع ال

   

 عاطفـة أ�ـل أننـا صـدقنا ثـم !فانخدعنا ع��ا �ور�يون  خدعنا ح�� أنفسنا نخدع لم

 مــادة، أ�ــل ولســنا روح أ�ــل وأننــا حــس، أ�ــل ولســنا خيــال أ�ــل وأننــا عقــل، أ�ــل ولســنا

 أ�ــل وال حــس أ�ــل وال عقــل أ�ــل لســنا إننــا: يقولــون  الــذين مــع وأنــا مخفقــون  لــذلك وأننــا

 مــــا و�عطينــــا نقيضــــ�ا لنــــا توجــــب) الل�ســــية( �ــــذه إن: يقولــــون  ممــــن لســــت ولك�ــــ� مــــادة،

ــاذين ونصــبح املــادة، �ــ� قــراءف أننــا ��ــرد الــروح �ــ� أغنيــاء فنصــبح يقابل�ــا،  ا��يــال �ــ� نفَّ

 أننـــا ��ـــرد نفوســنا مـــن فياضــة) العاطفـــة( و ونصـــبح ا��ــس، عـــن م��و�ــون  أننـــا ��ــرد

  جديب ي�بوع عند منھ واقفون  أو العقل من مس��يحون 

  فجـائز
ً
 وال خيـاليون  وال مـاديون، وال روحيـون  وال عقليـون، وال عـاطفيون  ال أننـا جـدا

 ك�ـ�ة إحـدا�ا �ـ� القلة �ستلزم ال الصفات �ذه جميع من نزر  نص�ب ع�� وأننا حسيون؛

 أحــــد�ما �علــــو متالزمــــ�ن عــــدل�ن عــــدل�ن تم�ــــ��ِ  ال ��ســــانية الصــــفات ألن نقيضــــ�ا، �ــــ�

. �حيـان من كث�� �� مع�ما والبع�� العدالن ينعدم قد بل. الزب ضر�ة �خر ��بط حيث

!. .  

 مــــن أشــــد إل��ــــا محتــــاجون  العاطفــــة ��ــــ فقــــراء طو�ــــل زمــــن منــــذ أننــــا عنــــدي واليقــــ�ن

  .مشتقا��ا وسائر وا��كمة والعلم العقل إ�� حاجتنا

 املصــ�� 1الز�ـاوي  صـد�� جميــل �ك�ـ� العـراق فقيــد فيـھ ناقشـ�� يــوم رأ�ـي �ـذا و�ـان

 أم العقــل أبــا: �طل�ــ�� ا��ــيط لنــدن��ج ع�ــ� بمــاذا: �ســأل�� - هللا رحمــھ - و�ــان ا��كــيم،

 �عــد الطيــارة أركبتــھ ال�ــ� �ــ� العقــل ال العاطفــة فــإن). . . لعاطفــةبا: (فأجيبــھ بالعاطفــة؟

 أن إال بــــالفلق تــــأ�ي وال تتحــــرك ال حديــــدة وترك�ــــا املصــــنع �ــــ� تركي��ــــا مــــن العقــــل فــــرغ أن

  السالمة تحفل وال العقل تبا�� ال مجازفة عاطفة ��ا تقدم

 و�ــوم اطفــةالع �ــوم: �ــوم�ن إ�ــ� الطيــارة حســبة يقســم هللا رحمــھ �ســمعھ �ــان والــذي

 و�مـــة عاطفـــة مـــن ف��ـــا مـــا ب�ـــل م��ـــا ظفرنـــا قـــد الشـــرقي�ن نحـــن أننـــا إليـــھ يخيـــل العقـــل،

                                                 
 م1936فبرایر  24م وتوفي بھا في 1863ولد في بغداد عام   1
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 ومطــــارق  مســــام�� مــــن حفنــــة غ�ــــ� للغــــر�ي�ن م��ــــا يبــــق ولــــم واســــتطالع، ومغــــامرة وطمــــوح

  !�شاء ما العقل ف��ا ير�ع ال�� �� وأرقام،

 الشــرقي�ن مــن أحـد يقــل لــم بالشـرق  أور�ــا اتصــال فقبـل نفســ�ا أور�ــا مـن �ل�ــا و�فـة

 العقــل رجــال مــن وغ�ــ��م العاطفــة رجــال مــن وإ��ــم وخيــاالت، أحــالم أ�ــل الشــرقي�ن إن

  والواقع

 ع�ـــ� ل�ـــا ســـند وال ف��ـــا، ومضـــ�نا ��ـــا فاغ��رنـــا الصـــفة �ـــذه وصـــفونا �ور�يـــ�ن ولكـــن

 كمـــا و�ـــ� والنـــوادر، القصـــص مـــن مجرا�ـــا جـــرى  ومـــا وليلـــة ليلـــة ألـــف مـــن أقـــوى  �ر�ـــ�

 كمــــا التنفيــــذ إيقــــاف مــــع) واقــــع( ولك��ــــا ســــماتھ مــــن ســــمة أي �ــــ�) ا��يــــالب( ل�ســــت �علــــم

 الواقــع و�ــ�ن بي��ــا فــرق  ال الطعــام، ســوق  �ــ� ا��ــا�ع أحــالم أو�ــ�! القــانون  لغــة �ــ� يقولــون 

، ��ل �ستطيع أن إال
ً
  !موجود غ�� ��ل ألن ��ل عن عاجز و�و فعال

 وال الواقــع، فضــل لــھ يحســب ال) نــاقص واقــع( �ــو الشــرقي�ن عنــد املزعــوم فا��يــال

  �ـان ولـو ا��يـال فضـل لھ يحسب
ً
  خيـاال

ً
  ل�ـان حقـا

ً
  ابت�ـارا

ً
  وخلقـا

ً
 جديـد عـالم إ�ـ� وسـعيا

  يكن ولم
ً
  الواقعية �� مفرطون  واقعيون  فنحن موجود غ�� أنھ �� إال ���ء �ل �� واقعا

 �لو��ــا،يأ ال�ــ� املائــدة يجــدون  واقعيــون  �ور�يــ�ن أن �ور�يــ�ن و�ــ�ن بي�نــا الفــرق  و�ــل

� أن ا��طــأ جــد ا��طــأ ومــن. . . ال�ــواء مــن مائــدة نمضــغ واقعيــون  نحــن ولكننــا  مــن �ســ�َّ

  حامل�ن أو خيالي�ن ذلك أجل

 وليلــة ليلــة ألــف عــالم فمــا وليلــة؟ ليلــة ألــف عــالم �ــ� �عــ�ش ألننــا وحــاملون  أخيــاليون 

 يــــون الع تــــراه ملمــــوس واقــــع عــــالم. . . حســــان وفتيــــات وكنــــوز  وموائــــد قصــــور  عــــالم إذن؟

 ��سـان ي�يـع فكـرة �ـو ا��يـال بـل ا��يال �و �ذا ول�س ينال، ال أنھ إال �فواه وتذوقھ

 وال شـ�رزاد، �عرفـھ ال أع�ـ� مثـل �ـو أو ا��ياة و��رج �رض وكنوز  الدنيا متاع س�يل�ا ��

 الرقيـق وسـوق  �ـ� ال�� القصص تلك دواو�ن من ديوان �� تراه وال البصرة، صا�غ ي�بعھ

 اعتقادنـا �ـذا مـن وقر�ـب ا��يـال �ـذا مـن الشرق  نص�ب �عظم لو ود ألف او�ودن سيان

 اليــــوم نصــــنع ال أو نجــــول، وال نصــــول  ال ألننــــا وال�ــــ� الســــماحة أ�ــــل املشــــارقة نحــــن أننــــا

  !ونجول  بھ نصول  الذي السالح
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  إليــــھ نصــــل الــــذي ســــالحنا �ــــان يــــوم أو نصــــنعھ، كنــــا يــــوم فمــــاذا
ً
 ع�ــــ� بالنصــــر كفــــيال

  ج��اننا؟ من املستضعف�ن ل العز  وع�� أعدائنا

 كمـــــا الســـــلم) رذيلـــــة( �عيـــــب وكنـــــا �ســـــالح، قـــــط أمـــــة تـــــتغنَّ  كمـــــا بالســـــيف نتغ�ـــــ� كنـــــا

 عــن تقــل ال الغــر�ي�ن بــ�ن ا���ــ� �ــ� بــذلت ال�ــ� �مــوال ولعــل الكفــاح رذيلــة اليــوم �عيبــون 

 وثمــرات ج�ودنـا، عـن تقـل ال فيــھ ج�ـود�م ولعـل. الشـرقي�ن بــ�ن فيـھ بـذلت ال�ـ� �مـوال

 عــن تقــل ال ا��ــديث عصــرنا �ــ� ال�ــ� وعالمــات أعمالنــا، ثمــرات عــن تقــل ال فيــھ ال�مأعمــ

 ل��الئـــــق م�ــــ�ان أصــــدق ذلـــــك �ــــان حيــــث إ�ســـــان فاإل�ســــان العصــــور  ســـــائر �ــــ� عالماتــــھ

 أحـــالم مــن �عقولنــا ننجــو أن �عتقـــد فيمــا بنــا وأحــرى  أوان �ــل و�ـــ� أمــة �ــل �ــ� ��ســانية

 القـوة مـن أحـالم هللا بحمـد لنـا فل�سـت نحن حالمناأ من ال علينا أفرغو�ا ال�� �ور�ي�ن

  م��ا النجاة تتقاضانا بحيث

  إن
ً
 �عـــــده ومـــــا عشـــــر الثـــــا�ي القـــــرن  �ـــــ� بالد�ـــــم أفـــــزع��م �ور�يـــــ�ن �ـــــؤالء مـــــن أناســـــا

 وتحلـــوه وا��مـــود، ا��ـــدر غيبو�ـــة �ـــ� يـــراه بمـــا �فيـــون  آ�ـــل يحلـــم كمـــا بالشـــرق  فحلمـــوا

 الكتــــاب أولئــــك أن أو كتبــــوه بمــــا قيون الشــــر  فأ��ــــب م��ــــا ولــــ�س فمنــــھ ل�ســــت صــــفات

 �ـــــ� نـــــنحل�م الـــــذي �بطـــــال نتخيـــــل كمـــــا الشـــــرقي�ن مـــــن أبطـــــال�م تخيلـــــوا قـــــد �ور�يـــــ�ن

  ِطال��ا فيعي�نا ا��س عالم �� نرا�ا أن نتم�� شمائل الروايات

  فال الواقع أما

 إ�ــ� مفتقــر�ن وال بـالروح مــأخوذين ولســنا عـاطفي�ن لســنا الشــرقي�ن نحـن أننــا الواقـع

 ونحــن. ا��يــال عــن يقولــون  كمــا و�نصــراف املــادة ع�ــ� باإلقبــال املــواعظ لنــا �ســوق  مــن

  �بت�ار سوق  �� كسبھ عن طفل من وأ��ز بالدر�م طفل من أفرح

  خيال؟ أ�ل أنحن

  !القوم أ��ا منكم هللا سمع

 ع�ـــــ� ا��ـــــرص �ـــــ� الرومـــــي) با��رســـــون ( املثـــــل نضـــــرب ا��ـــــديث عصـــــرنا عشـــــنا لقـــــد

 صـاحب ومـن ا��ـرص صـاحب َمـن لعرفنـا بالدنا و�� بالده �� معا�ده نارأي ولو املليمات،
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 ل�ـــ�درد الفـــم مـــن ال��ـــم بقطعـــة ألقينـــا ور�مـــا و�شـــ�ال العـــوارض اختلفـــت وإن �ر�حيــة

  . . .!املاء �� ال�� ال��م قطعة

  �ذا؟ أخيال

  �ســـتحيل الـــذي النحـــاس وال! كـــال
ً
 ســــوق  �ـــ� الصـــعود يـــدرك�ا ال�ـــ� الصــــفقة وال ذ�بـــا

 واقـــــع �لــــھ �ــــو وإنمــــا خيــــال �ـــــذا مــــن �ــــ��ء �ــــ� مــــا اليـــــوم �عــــد �لــــھ الك�ــــ� فتفــــتح القطــــن

  العاجز�ن

 لنـا يخطـر جـرم ال واملزايـا �خـالق وارتجـاج الثقافـات اضطراب عصر �� فنحن و�عد

 �ســـأل وأن ��ـــون؛ وفيمـــا النفـــوس بـــھ �عـــز وفيمـــا يصـــ��، ال وفيمـــا يصـــ�� فيمـــا ننظـــر أن

  والدوالت �مم عراك عنھ تمخضي مما ندع وماذا نأخذ ماذا أنفسنا

 ال مطلـــب النخـــوة أن القـــوة طـــالب أو ا��ر�ـــة طـــالب مـــن كنـــا ســـواء يقـــ�ن ع�ـــ� فلـــنكن

 �ــــــ� ع��ــــــا محــــــيص ال عــــــدة ا��يــــــال وأن إليــــــھ، محتــــــاجون  وأننــــــا ا��ــــــالت�ن �ــــــ� عنــــــھ غ�ــــــ�

 وال ســلم�ا �ــ� تصــاب لــن �مــم مــن أمــة وأن م��ــا، عــزل  الشــرقي�ن نحــن وأننــا املعســكر�ن،

 ألن واقع�ـــــا، �ـــــ� �نحصـــــار مصـــــاب مـــــن ��ـــــا وأقـــــبح عل��ـــــا أفـــــدح �ـــــو بمصـــــاب احر��ـــــ �ـــــ�

 عـــز الـــنفس أفـــق ضـــاق و�لمـــا إ�ســـانية، بخلـــة ولـــ�س حيوانيـــة خلـــة الواقـــع �ـــ� �نحصـــار

 �ـ� ذلـك تر�ـد أن ل�ا مناص وال منھ، ا��روج أرادت إذا القر�ب الواقع من تخرج أن عل��ا

  حاال��ا �عض

 انتظــــار �ــــ� حاضــــر�ا ع�ــــ� ولتعلــــو ضــــنك�ا ع�ــــ� ولتعلــــو أثر��ــــا ع�ــــ� لتعلــــو ذلــــك تر�ــــد

 الواقــع دون  فيــھ �ــ� الــذي الواقــع بــأن ل�شــعر وتر�ــده قوم�ــا، ب�ــ� مســتقبل أو مســتقبل�ا

  تبغيھ الذي

 �ـ� ال��ـم ظـل �ـو الـذي ا��يـال أمـا واقع�ـا عن بالنفس يرتفع الذي ا��يال �و و�ذا

  الواقع �و فذلك املاء
ً
  والغفلة بال��ز مشو�ا

 أحالمـــھ مـــن الشـــرق  و�ـــردون  ��ـــا الشـــرق  ينقـــذون  إ��ـــم يقولـــون  ال�ـــ�) الواقعيـــة( وأمـــا

 بــــــ�ن الــــــواقعي�ن ألئمــــــة وإ��ــــــم أجمعــــــ�ن، الشــــــرقي�ن داء �ــــــ�. . . م��ــــــا حــــــذار فحــــــذار إل��ــــــا

  .العامل�ن



162 
 

  السن�ن تقديم

  )املقامات طر�قة ع��(

   

 الســاعات نقــدم لــم حنفــن. أر�ــد كنــت التقــديم �ــذا غ�ــ�: الســاعة نقــدم ونحــن قلــت

  !أسماء إال �� وإن التبديل، �ذا عند وان��ينا عشرة ثانية عشر ا��ادية سمينا ولكننا

 ف��ـا سـي�ون  ما فيصبح الزمان، �� الساعة تتقدم أن �عنائھ ا��قيقي التقديم وإنما

 �سـكندر�ة �ـ� و�ـو) السـرعة جنـاح ع��( يصبح القا�رة من الطيارة ركب فمن �ان وقد

 كتابـة �ـ� أو قـرأ، مـا وو�ـ� القراءة من فرغ وقد يصبح كتاب من فصل قراءة �� خذأ ومن

 تلــــك مــــن الســــت�ن الــــدقائق طــــوال لــــھ ج�ــــد قــــد �أنــــھ كتابتــــھ مــــن فــــرغ وقــــد يصــــبح مقــــال

  .الساعة

 يصـــبح بالغبطـــة نفســـھ اطمأنـــت مـــن أو عنـــھ، ســـرى  وقـــد يصـــبح الغضـــب غلبـــھ ومـــن

 التقـديم ي�ـون  �كـذا أو السـاعات، يمتقـد ي�ون  ف�كذا جديدة لغبطة نفسھ ��يأت وقد

  الزمان ��

 �ـــذه تر�ـــد واحـــدة ســـاعة أجـــل أمـــن: �منيـــة وتمثلـــت ا��ـــاطر �ـــ� ســـنح وقـــد قلـــت ثـــم

 �سـتحق ال واحـدة وسـاعة. ا��ـوارق  ع�ـ� 1وافتيـات التم�� �� إسراف �ذا كال، ا��ارقة؟

 أو إغفال�ـا �لأسـ ومـا امل�شـوف، ع�� انتظار�ا أ�سر فما. �فتيات �ذا وال �سراف �ذا

 فمــن ســاعات، تقــديم ال ســن�ن تقــديم �منيــة �ــذا �ســتحق إنمــا! املســتطلع ع�ــ� �ســيا��ا

 �ـــــذا يمـــــيط بمـــــن لنـــــا ومـــــن ســـــن�ن؟ عشـــــر املســـــتقبل مجا�ـــــل �ـــــ� الزمـــــان يقـــــدم بمـــــن لنـــــا

  امل��قب�ن؟ ونفوس املتل�ف�ن لعيون  الكثيف ا���اب

  معلوم وا���ول  أمس الغد فإذا سن�ن عشر

  ال�ــاتبون  ســما�ا وقــد ا��اضــرة ا��ــرب افــإذ ســن�ن عشــر
ً
 النــاس وإذا ماضــية، حر�ــا

 مــــن املضــــروب، الســــتار �ــــذا وراء عمــــا الغشــــاوة وكشــــفوا واملغلــــوب، الغالــــب عرفــــوا قــــد

  ا��روب وعثْ�� الوقا�ع غبار
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 قــد وأعــالم بــرزت قــد أعــالم وإذا �شــرت، قــد و�ــالد طو�ــت قــد بــالد فــإذا ســن�ن عشــر

 راضـــون  فمـــ��م ا��ر�ـــون، جر��ـــا قـــد �فســـاد مـــن أو الح�صـــ مـــن مـــذا�ب وإذا انـــدثرت،

  با��نون؟ عل��م يحكم ومن با��كمة أ��ا��ا ع�� يحكم من وم��م ساخطون، وم��م

  سن�ن؟ عشر �� يحدث ذا كم مصر و��

  اليق�ن أتم ع�� الغد و�عد الغد علم من و�و يصبح اليوم بحاضرة جا�ل وكم

  !سن�ن عشر

  !سن�ن؟ عشر الزمان بلوال لنا يدير الذي ذا فمن

 ســنحت فمـا ا���ــول، العـالم �ـ� مرقو�ــة أمنيـة �ــذه أمني�ـ� �انـت و�أنمــا: الـراوي  قـال

 مكظوظـة السـاحات، ت�ـون  مـا �أرحب فسيحة ساحة لبص���ي تكشفت ح�� خاطري  ��

 مـــردة اللوالـــب تلـــك مقـــابض وع�ـــ� وا��ر�ـــات؛ بـــا��رك�ن مزحومـــة وال�ـــ�وس، باللوالـــب

 أك�ـ� ع�ـ� يقـبض الـذي وكب�ـ��م �عيـاء، علـ��م ظ�ـر أقول  وال لسأما عل��م ظ�ر أشداء،

  سن�ن؟ عشر الزمان تقديم علينا املق��ح أأنت: العارف�ن سؤال �سأل�� اللوالب

  !خمس�ن أو فعشر�ن ش�ت وأن. �عم: قلت

 وحــــدك أنــــت ف�ــــل العظــــيم، تطلــــب ح�ــــ� الصــــغ�� إ�ــــ� أجبــــت فمــــا. رســــلك ع�ــــ�: قــــال

  التقديم؟ �ذا طالب

  خلدي �� أمنية ع�� �مر زاد فما وحدي، حسب��ا: قلت

 وهللا ســـئمنا فقـــد تتم�ـــ�، مـــا إجابـــة مـــن إلينـــا أحـــب فلـــ�س ا��ســـ��، هللا جـــزاك: قـــال

 شــ�ل ع�ــ� واخ�ــ�ان، اخ�ــ�ال إ�ــ� نفوســنا وتاقــت والــدوران، �دارة علينــا وشــقت و�رمنــا،

 العـــــدد بــــ�ن حيـــــدالو  أمنيــــة �غ�ــــ� ومـــــاذا. وحيــــد أنـــــك إال �لــــوان مــــن ولـــــون  �شــــ�ال مــــن

  إليك ضممت ف�ال العديد؟
ً
  الطالب، من جمعا

ً
 ف�سـأل وال�ـ�اب، الـزمالء مـن وحشـدا

  نجاب؟ أن �� إذن ونطمع ول�م لك

 تقــــديم �شــــ��ون  ممــــن واملئــــ�ن، �لــــوف جمــــع مــــن ع�ــــ�َّ  أ�ســــر يكــــن ولــــم: الــــراوي  قــــال

 مــا رفــون �ع لــو يــودون  الــذين املكنــون، الغيــب طــالب يــا إلينــا: فناديــت فخرجــت الســن�ن،
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 فيمــا اليــوم تبصـرو��ا واحــدة ��ـة ففــي وخمســ�ن، و�سـعمائة ألــف سـنة للــدنيا أضـمرت

 الســـــاحة �ـــــ� م�ـــــ� �ـــــان ح�ـــــ� أتمم��ـــــا فمـــــا. �ســـــمعون  فيمـــــا اليـــــوم و�ســـــمعو��ا تبصـــــرون،

 وال ا��ر�ــات تــدور  فــال امل�ــان، ��ــم يضــيق أن يوشــك ماليــ�ن، ورا��ــم مــن ماليــ�ن الك�ــ�ى 

 �ـــم ف�ـــؤالء فأدار�ـــا، اللوالـــب دونـــك: الكب�ـــ� اللولـــب بلصـــاح وقلـــت. ا��ر�ـــون  يتحـــرك

 شـــرط �غ�ـــ� أ�كــذا! فأدير�ـــا؟ لــوال��: يقـــول  و�ـــو �امل��مــك إ�ـــ�ّ  فنظــر املؤ�ـــدون  الراغبــون 

  قبول؟ و�غ��

 �شـ��طون؟ فمـاذا قبـول؟ و�غ�ـ� شـرط �غ�ـ�: سـؤالھ عليـھ وأعدت مقالھ، فاستغر�ت

  املأمول؟ الغد إ�� الوصول  ��نو  بي�نا يحول  الك��ى  الساحة إ�� وصلنا وقد وماذا

  . . .!يطول  ال والشرح معقول، الشرط: قال

  ا���ول  الغيب س�يل �� املعلوم الشرط ��ون  فقد عندك، ما �ات: قلت

  الناظر�ن أعمار من تحسب السن�ن �ذه إن: قال

  تب�ن؟ أال كيف؟: قلت

  امل�ان ذا� �� فليبق ارتضاه ومن فلينصرف أباه فمن. البيان وإليكم ب��،: قال

 خمـــس العمـــر مـــن لـــھ بقـــى فمـــن اللوالـــب دارت إذا: واملســـتطلعات املســـتطلعون  أ��ـــا

 العمـر مـن لـھ بقـى ومـن سـنوات، خمـس منذ القبور  غيا�ب �� مطوي  إذن ف�و سنوات،

 عنـــد ميـــت ف�ـــو مجرمـــات عشـــر أو ســـ�تان، اللوالـــب إدارة �عـــد فغايتـــھ ســـنة عشـــرة اث�تـــا

) أنضـــبط( أقـــابلون؟: فـــ��م ونـــادى املـــزاد، دالل نظـــري كمـــا إلـــ��م نظـــر ثـــم الـــدوران بدايـــة

 صـــاحب: أفــراد خمســة مـــن إال امل�ــان خــال ح�ـــ� �ــاد، أو أتم�ــا فمـــا امليعــاد؟ ع�ــ� اللوالــب

  الز�اد من ورجل وفنان، ومخ��ع، وفيلسوف، �منية،

 الالجـب، وا��ـ�ش الصـاخب، ا��شـد �ـذا مـن اللوالـب أ��اب ف��ب: الراوي  قال

 وك�ـ�ة وا��كمـة، للمعرفـة �عـ�ش مـن قلة من ���بون  وطفقوا و�ارب، ورا�غ زا�غ ب�ن ما

 ل�ــم طــاب قــد بــال�م مــا ا��مســة أولئــك �ســألوا أن وشــاق�م واللقمــة، للــنفس �عــ�ش مــن

  الزحام؟ مع يتفرقوا فلم املقام،

  الذا�ب�ن؟ مع تذ�ب لم بالك ما: �سألھ الفيلسوف ع�� اللولب صاحب ومال
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  ا��اسر�ن من أنا فما ��ة �� العمر خالصة جمعت إذا: قال

  الذا�ب�ن؟ مع تذ�ب لم بالك ما وأنت: ا����ع وسأل

 زمــــــام ع�ــــــ� وقبضــــــت ا���ــــــ�ع�ن، ع�ــــــ� عفيـــــت فقــــــد الــــــزمن لوالــــــب حكيــــــت إذا: قـــــال

  ا��الدين ملن إذن فإ�ي القرون،

  الذا�ب�ن؟ مع تذ�ب لم بالك ما وأنت: الفنان وسأل

 ثمـ�ن، رمـز �ـ� فأصـو��ا ا��وفـاء، لسـن�نا �ـذه مـن البقاء، ز�دة أستخلص لع��: قال

  مب�ن تمثال أو

  الذا�ب�ن؟ مع تذ�ب لم بالك ما وأنت: الزا�د وسأل

 و�ـــذا الوا�نـــة القـــدم �ـــذه �ـــي تـــذ�ب أن مـــن خ�ـــ� الـــزمن أقـــدام �ـــي تـــذ�ب ألن: قـــال

  ا��ز�ن القلب

  وســـأل�م
ً
 مـــع تـــذ�بون  وال ستع�شـــون  أنكـــم اللوالـــب دارت وقـــد أدراكـــم ومـــن: جميعـــا

  �ن؟الغابر 

  عنھ �سألك الذي �ذا: قالوا

  سره أج�ل الذي و�ذا: قال

  عـــــاد ثـــــم
ً
 دوالب يـــــدور  يـــــوم تـــــذ�بون، أيـــــن ج�لـــــتم وقـــــد ي�ـــــون  مـــــا قبلـــــتم ف�ـــــل: ســـــائال

  وخمس�ن؟ �سعمائة ستة الدنيا ع�� وتطلع السن�ن،

 ال ال�امـد، ا��سـد �أنـھ جامـد، شبح عن ا��اشد، ا��شد وانج�� تفلتوا ثم فتلفتوا

  عديبا وال يقارب

 واحـد، أجـل مـن طـاحون  دارت فمـا قاعـد، أنـت حيث أقعد أو الزا�د، أ��ا اذ�ب. . . 

  �بد و�بد ا��الد الزمن دواليب أجلك من فتدور 

 هللا وع�ــ� القيامــة، ح�ــ� للســن�ن تقــديم فــال املقامــة، �ــذه صــدقتم وإذا: الــراوي  قــال

  !. . .السالمة
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  السن�ن تأخر

   

 ف��جـع. أر�عـ�ن سـنة �ـ� مثال الرجل ي�ون  الوراء إ�� ��ا الرجوع ف�و السن�ن تأخ�� أما

 أيــــام �ـــ� ي�ــــون  أو �ول، القـــرن  إ�ــــ� ف��جـــع العشــــر�ن القـــرن  �ــــ� ي�ـــون  أو عشــــر، ســـنة إ�ـــ�

  .التار�خ قبل ما إ�� ف��جع التار�خ

 ال��ـــزة طر�قـــة ع�ـــ� واحـــدة ووصـــفة امل��ـــزات، طر�قـــة ع�ـــ� وصـــفات ثـــالث ولـــذلك

  .الفناء أبناء

 �مـام إ�ـ� فتـديره الـزمن دوالب ع�� تقبض أن امل��زات طر�قة ع�� �و�� الوصفةف

 و�ـ�ن املـرء بـ�ن فاصـلة معركـة مـن ذلـك قبـل بـد وال. �شاء وكيفما �شاء ح�ن الوراء إ�� أو

  .بالفرار يلوذ ثم ومفاتيحھ ومقاليده بدواليبھ فيلقي الزمن ف��ا ينكسر الزمن
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 وال ا��اسـمة، املعركـة إ�ـ� معـھ أصـل لم ولك�� ش��، كمعار  �� الزمن حار�ت قد وأنا

  .رجاء �و�� الوصفة �� فل�س. واملفاتيح الدواليب بمستودع علمت

 الفـــــروض �عـــــض �ـــــ� أي�شـــــت�ن وصـــــفة �ـــــ� امل��ـــــزات طر�قـــــة ع�ـــــ� الثانيـــــة والوصـــــفة

 مائـــة �ــ� ال�واكـــب �عــض إ�ـــ� تصــل �رض أشـــعة أن وذلــك )ال�ســـ�ية( و�لغــاز الر�اضــية

  .ألوف أو ألف �� �عض�ا إ��و  سنة،

 مــــن أســــلوب ع�ــــ� �رض أشــــعة ورصــــد ال�واكــــب، تلــــك مــــن �وكــــب إ�ــــ� صــــعد فمــــن

 أو الكب�ـــــ� فردر�ـــــك حـــــروب أو نـــــابليون  اليـــــوم يـــــرى  ف�نالـــــك املتحركـــــة، الصـــــور  أســـــاليب

 �ــذه �ــ� تجــري  �انــت كمــا حقيق��ــا ع�ــ� تجــري  تــزال وال ال�ــ�امج �ــ� تــزال ال �ن�بــال حــروب

  .السن�ن من كذا منذ �رض

 أو إليـھ، الشـعاع صـعود مـن بأسـرع ال�واكـب إ�ـ� أصـعد أن الوصـفة �ـذه و��ن و�ي��

 أو البصــر �ــ� مثــل �ــ� الر�اضــية الفــروض مــن فــرض جنــاح ع�ــ� ال�واكــب إ�ــ� أصــعد أن

  .ا��يال خطرة

 الزمـان نـؤخر ف�نالـك الفـروض أجنحـة ع�ـ� ��سان فيھ يط�� الذي اليوم جاء فإذا

  ا��اضــــر ف��ــــا فنجــــد ال�واكــــب إ�ــــ� نصــــعد لكننــــاو  �شــــاء، كمــــا �ر�ــــ��
ً
 يقبــــل ال حاضــــرا

  .التأخ��

 فيمــــا) البلــــد أوالد( لســــان ع�ــــ� وصــــفة �ــــ� امل��ــــزات طر�قــــة ع�ــــ� الثالثــــة والوصــــفة

  أن زعمــــوا فقــــد والعقــــاق�� ا��بــــوب فعــــل عــــن بــــھ يتحــــدثون 
ً
 وان الشــــباب، �عيــــد حبو�ــــا

  وأن سن�ن، عشر ي�ناول�ا من ترد م��ا ا��بة
ً
 حبـات خمـس فتنـاول  التصـا�ي �ـ� لغبـا رجـال

  فعاد
ً
  .وأبنائھ بناتھ كفوف ع�� رضيعا

 فمـــا و�عـــالن، الـــدعوة حـــب �ـــ� �مر��ـــان بمـــذ�ب تـــدين ال ا��بـــوب �ـــذه وصـــيدلية

  .امل�ان بتأخ�� تدين ولعل�ا الساعة، ح�� م�ا��ا إ�� ا�تديت

 وصـــــفة إ�ـــــ� بنـــــا و�لمـــــوا امل��ـــــزات طر�قـــــة ع�ـــــ� الـــــثالث الوصـــــفات مـــــن إذن فـــــدعونا

 �ـــــ� أو التـــــار�خ، كتـــــب �ـــــ� الفنـــــاء أبنـــــاء مـــــن ال��ـــــزة ووصـــــفة الفنـــــاء أبنـــــاء مـــــن ال��ـــــزة

 �ــــ�الت إ�ــــ� رجعــــت فــــإذا فيــــھ نحــــن فيمــــا ال�ــــ�يح التعب�ــــ� ع�ــــ� التار�خيــــة ال�ــــ�افة
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  �يام حوادث فأمامك ال��ف
ً
 إ�ـ� تقفـز أن وسـعك و�ـ� خ�ـ�، �عد وخ�� يوم، �عد يوما

 تتجشـم أن دون  تقرأ�ـا، ال�ـ� ال�ـ�ف تـوار�خ حسـب مائـة مـن اك�ـ� أو سـنة مائـة الوراء

  .الوراء إ�� القفز براعة ع�� املرانة

 جالئـل �ـ� �فتتاحيـة) التـيمس( فصول  يجمع ��ل القيمة ال��افة ��الت ومن

  .سنوات بثالث اليوم قبل ما إ�� وثمانمائة ألف سنة من �حداث

 �ــــ�يفتك وتفــــتح �وتــــكق إ�ــــ� تجلــــس أن تر�ــــد �حــــداث تلــــك أيــــام مــــن يــــوم أي ففــــي

  ا���ول؟ ا��ادث عن الغيب ف�ستطلع الفضول، بأمر وتأتمر

 نـــابليون؟ مـــوت نــابليون؟ �ســـليم واترلــو؟ معركـــة �غـــر؟ الطــرف أو تراف��ـــار معركــة

  بالتلفون؟ املس�� ا��ديد �خ��اع عن وا���الء العلماء أحاديث

  �علم ال أنت
ً
  .�نباء آخر لتقرأ ال��يفة تفتح ولكنك �شياء، �ذه من ش�ئا

  تراف��ار يوم - 1805 سنة نوفم�� 7

 ان��ــت ال�ــ� البحر�ـة املعركــة عــن الرسـ�� التقر�ــر نــص اليـوم عــدد مــن آخـر م�ــان �ـ�(

 مــن فيــھ مــا ع�ــ� انتصــار و�ــو. ال��يطان�تــان وال�ســالة الفطنــة بــھ ظفــرت انتصــار بأحســم

  وكفـى غـال، بثمن اش��يناه قد وا��د العظمة
ً
 ورسـوخ�ا العقيـدة �ـذه يوعشـ ع�ـ� دلـيال

 يكــــن فلـــم. نلســـون  اللـــورد مـــوت بـــھ قو�ـــل الــــذي العمـــيم البـــالغ ا��ـــزن  ذلـــك �ذ�ـــان �ـــ�

 الســابقة، البحر�ــة معاركنــا �ــ� نصــر �ــل بــھ تــردد الــذي والطــرب ا��ماســة صــدى للنصــر

  أنفس النيل بطل حياة أن يرى  ال فرد البالد �� ول�س
ً
 سـفينة �عشـر�ن تقـوم أن من جدا

 �شــــوة أصـــداء وال شـــع�� فـــرح مظـــا�رات فــــال ومأســـورة، ضـــا�عة بـــ�ن وإســـبانية فر�ســـية

 �مـة نفـوس �ـ� والرجولـة �مانـة شـعور  ظ�ـر وإنما. ا��ط�� ا��ادث �ذا ��بت قومية

 كحـزن  ألـيم خـالص وحـزن  ا��بـوب، سـالح�م بانتصـار عميق ر���: يظ�ر أن ي�ب�� كما

 عـــن �خبـــار انتظـــار �ـــ� فأنـــت ســـنوات ثمـــا�ي وتقـــدم الصـــر�ع البطـــل ع�ـــ� أســـرتھ �ـــ� املـــرء

 و�قـــول  نـــابليون  بانتصـــار �عضـــ�ا يقـــول  متفرقـــة، متناقضـــة تتـــوا�� و�ـــ� 1)واترلـــو( معركـــة

                                                 
م في قریة واترلو قرب بروكسل عاصمة بلجیكا، وھي آخر معارك 1815ام یونیو ع 18معركة فاصلة وقعت في  1

االمبراطور الفرنسي نابلیون بونابرت ھزم بھا ھزیمة شدیدة غیر متوقعة لقائد بعبقریة نابلیون، وھذا ما جعل اإلنجلیز 
  یصفون فیما بعد الشخص الذي یعاني من حظ سئ جداً بأنھ صادف واترلو.
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 �ـ� غبـاءً  �ـاليوم رأيـت مـا: (املشـ�ورة �لمتھ ولنجتون  عن وتروي. ا��لفاء بانتصار �عض�ا

  �اليوم رأيت وال النصر، س�يل
ً
  )ال�ز�مة من اق��ابا

  وتقدم
ً
 مختلفـون  بالنـاس وإذا أسـره، أنبـاء تتحقق لم أس�� بنابليون  فإذا أخرى  أياما

 محكمــة لــھ ليعقــد فر�ســا ملــك إ�ــ� �ســلم �ــل دوليــة؟ محكمــة �ــ� عليــھ ا��كــم يجــوز  �ــل

  القتال؟ ميدان غ�� �� وال��ناء �سرى  من قتل من ع�� يحاسب �ل فر�سية؟

 الــوزراء مجلــس ا�عقــدو  �نجل��يــة، الشــواطئ إ�ــ� باألســ�� و�ــ�ء �ســر نبــأ تحقــق ثــم

 �ــ� ذلــك �علــم ال أنــت. . . كــال. . . الــوزراء؟ مجلــس قــرر  مــاذا �علــم ف�ــل. مصــ��ه �ــ� للبحــث

  .بالقرار فتعلم الصفحة تقلب ولكنك ا�عقاده أثناء

 �يالنـة، القد�سـة جز�ـرة إ�ـ� نـابليون  ينفـي ينـادون  الطرقات �� الص�ية فإذا و�ستمع

  :ا��ز�رة تلك �إ� بھ السفر �عد تقول  بالتيمس وإذا

 إال ذكـره إ�ـ� �عـود فـال بونـابرت نـابليون  شـأن مـن سـنفرغ أننا يق�ن ع�� نحس�نا أالن(

  منـــھ نتخــذ أن
ً
 �ـــ� بـــھ رفقـــت قــد ��ســـان يـــد �انـــت ولــ�ن. لآلخـــر�ن ع�ـــ�ة جر�مـــة ل�ــل مثـــاال

 بــأي نــدري  ومــا. العقــاب �ــذا غ�ــ� عقــاب �ــل مــن نجــا أنــھ �ــذا مــن يف�مــن فــال آثامــھ جــزاء

 1و�الكثلكــة أخــرى  مــرة و�اإلســالم مــرة باإل��ــاد ج�ــر فقــد. �ن يــدين العقائــد مــن عقيـدة

 املل�ــات مــن رزق مــا ع�ــ� و�ــان حــ�ن، �ــل �ــ� املصــ��ة بــوادر مــن لــھ الح حســبما ثالثــة مــرة

  والـدائب وال�شـاط العظيمـة
ً
 ضـرب أي مع�ـا يبـا�� ال ال�ـ� العراقـة تلـك ا��سـة، �ـ� عر�قـا

 عواقـــــب أو أمـــــره افتضـــــاح مـــــن ��ـــــل غ�ـــــ� �ـــــ� آر�ـــــھمل تزجيـــــھ والر�ـــــاء الغـــــش ضـــــروب مـــــن

  يكـن لـم إن - ولكنـھ. مـراده إ�ـ� نفذ قد دام ما خداعھ
ً
 إ�ـ� أوى  وقـد محالـة ال فلـھ - إ�سـانا

  يركن عقيدة والفراغ العزلة

 املســـــــاوئ  مـــــــن اق�ـــــــ�ف ممـــــــا النـــــــدم ووجـــــــع �لـــــــم مضـــــــيض ضـــــــم��ه �ـــــــ� وتل�ـــــــ� إل��ـــــــا

  )والشناعات

 انبعثـــت قــد امل�ســية الــذكرى  تقـــرأ كمــا بليون نــا ��ــ� تقـــرأ فأنــت ســنوات ســت وتقــدم

  .ال�سيان قبور  من

                                                 
  لكاثولیكينسبة إلى المذھب ا 1
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 طر�ــــق و�ــــ� ال�ــــ�افة، طر�ــــق مــــن املا�ــــ�� إ�ــــ� املــــدبرون يرجــــع الشــــا�لة �ــــذا وع�ــــ�

 فللشــــعر ال�ــــ�افة طر�ــــق ���بــــك لــــم فــــإن ســــ�يل عــــابر �ــــل معامل�ــــا إ�ــــ� ��تــــدي معبــــدة

  .لعابر�نا ��ميع املعبدة بالطر�ق تكن لم وإن ماض �ل إ�� يقم�ا طر و�دب

 مولــد ع�ــ� عــام مائــة بانقضــاء املا�ــ�� يونيــو �ــ� احتفلــوا أ��ــم �يــام مصــادفات ومــن

 قصـــــــيدة أو) العوا�ـــــــل( قصـــــــيدة صـــــــاحب �ـــــــاردي تومـــــــاس الكب�ـــــــ� �نجل�ـــــــ�ي  الشـــــــاعر

  .نابليون 

 �ـذه �ـ� تقـال �أنمـا الفخمـة امل��مـة تلـك مـن شـذرات وف��ـا �دبيـة ال��ف وظ�رت

 �ـــ� �ن تصلصـــل ال�ـــ� العامليـــة ا��ـــوادث �غمـــات وع�ـــ� ا��ـــرب، �ـــذه أجـــل ومـــن �يـــام،

  .�ذان

  ا��اضرة؟ ا��رب �� ��ا يو��� ال نابليون  حروب �� وصاة وأي

 وقعـت إذا تو�ـ�� بمـاذا املر�ـوب اليـوم �ـ� سـئل وقـد ولنجتون  لسان ع�� �اردي قال

  الو��؟ حومة ��

 امليـــدان �ـــ� بقـــي مـــافحيث. . . مـــداه أق�ـــ�� إ�ـــ� بالثبـــات: (ولنجتـــون  قـــال أو �ـــاردي قـــال

  )ان��يت كما ال��اية �� فلي�تھ واحدة رصاصة حقي�تھ �� عرجاء قدم ع�� واحد رجل

. . . ضــاع �ـ��ء �ــل �ن: (يقـول  الشــاعر بلسـان فوقــف انت�ـ� الــذي �ـو نــابليون  ولكـن

  �رض ســــــاعات فيــــــا
ً
 لــــــذلك يقــــــول  الــــــزمن ووقــــــف )ا��تــــــام دقــــــة لســــــلطا�ي د�ــــــ� جميعــــــا

 ف��ــا محــدث�ن الــدنيا غمــار يخوضــون  الــذين الرجــال مــن مثالــكأ مــا: (ا��ــذول  الســلطان

 النبــات كحشـرات �جيــال صـفحة ع�ـ� حشــرات إال والنحـوس الســعود مقلبـ�ن �حـداث

  )ال��اب أخاديد تطوي  ما ي�شرون �وراق، صفحة ع��

  السن�ن؟ تأخ�� �� وأف��نا املا���، طر�ق �� رجعنا قد الن�� �ذا ع�� أترانا

 ع�ــ� ورأينــا املســتقبل، إ�ــ� ونظرنــا الــزمن، أمــام تقــدمنا قــد أرجــو يمــاف نحــن بــل كــال،

  !جديد ضيف م�ان �يالنة القد�سة ��ور 
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  . . .!�صالح

   

 الـذين ا��ضـر��ن من الرائف�ن لك��ة الر�ف وإصالح الر�ف حديث �يام �ذه �� ك��

 مخـاوف إ�ـ� القر�ـة أمان من �ر�وا مث القرى، �� �مان فالتمسوا املدن �� الغارات ر�بوا

  !الرابحون  و�م املدينة،

 تطعمـــھ أن الفـــالح ع�ـــ� �جـــدى ألـــ�س: (�ســـأل مـــن ســـمعنا عـــام قرابـــة أو عـــام ومنـــذ

  �عليمــھ ع�ــ� تنفق�ــا ال�ــ� �مــوال ��ــذه عنــھ وترفــھ
ً
 النـــافع الطعــام إ�ــ� مفتقــر و�ــو إلزامــا

  ؟)النظيف واملاء

 رأى وقــد �فدنــة مــن �لــوف عشــرات يمل�ــون  ممــن النــواب مجلــس �ــ� زميــل �ــ� وقـال

 خ�ــ�ا تحســبونھ الــذي �لزامــي التعلــيم �ــذا مــا: (التعلــيم ب�شــر النــواب مــن فر�ــق ا�تمــام

 ال أبنا��ــــا لتعلــــيم القــــرى  �ــــ� ين�شــــرون الــــذين الفتيــــان �ــــؤالء إن الفالحــــ�ن؟ ع�ــــ� و�ركــــة

 مـن إال حمالـة ل��ـورب أن أنـا عرفـت ما وأقسم. . . البطالة وفتنة ا��ذلقة إال �علمو��م

. . . الرائحــات للغاديــات التصــدي �ــ� الســاعات يقضــون  الــذين املتبطلــ�ن الفــارغ�ن �ــؤالء

 فيـــھ �غـــدو الـــذي اليـــوم إ�ـــ� الشـــوق  إال مـــ��م أفـــاد قـــد تـــراه فـــال الفـــالح أبـــن إ�ـــ� تنظـــر ثـــم

  )!الساق �� وحمالة الرقبة �� ر�اط ال�س مثل�م

 ينقلــھ الـذي الفســاد رمـز �ــ� ا��ـورب حمالــة نأ يـرى  و�ــو ذلـك الكب�ــ� الفـالح �ــ� قـال

  )البالد أ�ل إ�� �والد �ؤالء(

 �ـــــو إنـــــھ أقـــــول  وال للفـــــالح، امل�شـــــود التعلـــــيم �ـــــو �لزامـــــي التعلـــــيم إن أقـــــول  ال وأنـــــا

 �لـــھ �صـــالح إن أقــول  ولك�ـــ� والصـــا��ات، املصــا�� مـــن و�شـــغلھ يفســده الـــذي التعلــيم

 مـــا لـــھ تحقـــق لـــن وحـــد�ا املصـــ�� إرادة وإن اق،و�ذو  العقـــول  بإصـــالح يبـــدأ لـــم مـــا عبـــث

  �صالح إ�� ا��تاج�ن بإرادة تق��ن  لم ما ا���� من ير�ده

 املســـا�� مـــن كـــم: الر�ـــف �ـــ� الشـــرب مـــاء مـــن الطو�ـــل البحـــث إ�ـــ� دعـــا�ي مـــا �ـــ� عـــرض

 مــــــن وكـــــم أفـــــاد؟ ومـــــاذا أفـــــاد م��ـــــا وكــــــم �نـــــاك؟ املتعاقبـــــة ا���ومـــــات أقام��ـــــا املر�ـــــ�ة
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 باملـاء و�سـتحمام النظيـف املـاء شـرب مـن �عـوده بمـا العـ�ش �ـ� لنظافـةا �عـود الفالح�ن

  النظيف؟

  املبكيات امل���ات فعلمت

 وت�ســابق أ�ل�ــا عليــھ ي��افــت ح�ــ� القر�ــة �ــ� يقــام ال املر�ــ� املســقى أن املظنــون  �ــان

 خــالل قاطبــة القــرى  أنحــاء �ــ� فين�شــر بمثلــھ املطالبــة إ�ــ� القر�بــة ا���ــ�ة أ�ــل مــن القــرى 

 املظنـون  �ـو �ـذا �ـان املـاء �سـعف لـم إذا �ك�ـ� ع�ـ� سـنوات خالل أو معدودات، رأش�

  و�ان
ً
 ال��يـب وغ�� أحد، لھ ���ب ولم حدث الذي �و ال��يب أن إال ي�ون  أال ��يبا

 خ�ــ� ال مــاء النظيــف املــاء أن الر�ــف أ�ــل مــن جم�ــرة بــ�ن شــاع �ف�ــام عــن دق الــذي �ــو

  . . .!للرجال مضعف ف�و فيھ دسم وال فيھ

 �رض إ�ــــ� ال��كــــة يجلــــب الــــذي العكــــر املــــاء ف�ــــو والدســــم ا���ــــ� فيــــھ الــــذي املــــاء أمــــا

 فأكــدوا الثقـاة مــن واحـد غ�ـ� وســألت فين�تـون  الرجــال أصـالب إ�ـ� ال��كــة و�جلـب فتن�ـت

 الفتيــات فــرأى املر�ــ� املــاء طر�ــق ع�ــ� بنفســھ وقــف إنــھ أحــد�م �ــ� وقــال ســمعت، مــا �ــ�

 املــــاء �ــــذا عيــــب مــــا وســــأل�ن دور�ــــن، مــــن �عيــــدة و�ــــ� العكــــر املــــاء مســــا�� إ�ــــ� يتخطينــــھ

  املذاق؟ �� وأسوغ للشرب أص�� أل�س النظيف؟

  !رديء ولكنھ: يقلن و�ن �عيو��ن وملن فتضاحكن: قال

  رداءتھ؟ وما: فسأل��ن قال

 ا��يـل ��ـد وإنـھ رديء إنـھ يقولـون  �ل�م عارفة؟ أنا: إحدا�ن قالت أن ع�� يزدن فلم

  !املسك�ن املاء ذلك ��ده الذي ا��يل �ذا وما الرداءة �ذه ما �يضاح�س �عد علم ثم

  !فأص�� دونك الغيور  املص�� أ��ا

 �ـــ� العقـــول  تلـــك أو املـــاء م�ـــ�ات: الر�ـــف �ـــ� مصـــ�� أنـــت مـــاذا بحقـــك لنـــا قـــل ولكـــن

  !وال�ساء؟ الرجال رؤوس

 �فــــة دون  ولك��ــــا الــــبالء، بــــأعظم قبل�ــــا مــــن الفــــالح ي�ت�ــــ� آفــــة الف�ــــم ســــوء أن وأرى 

 قالــــة تصــــديق إ�ــــ� واملبــــادرة الظــــن ســــوء �عتقــــد فيمــــا و�ــــ� و�يــــذاء، الضــــرر  �ــــ� الك�ــــ�ى 

 مــا �مــر �ــ� أن ببالــك يخطــر وال جــزاء، �غ�ــ� لــھ فتقرأ�ــا رســالة الفــالح �ســتقرئك الســوء
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 إ�ــ� الرســالة حمــل قــد ف�ــ�اه ترقبــھ ثــم القــراءة صــواب �ــ� �شــكك أو ظــن إســاءة إ�ــ� يــدعو

  القـــــراء وأن بـــــھ، ��ـــــزأ ولـــــم تخدعـــــھ لـــــم أنـــــك ليـــــوقن ء��ـــــاقرا �ســـــتعيد وثالـــــث ثـــــان
ً
 جميعـــــا

 قــــد �ــــو فــــإذا خطــــوات يم�ــــ�� ثــــم ف��ديــــھ، الطر�ــــق و�ســــألك متفقــــون  أل��ــــم مخلصــــون 

 مـــن و�تلقـــى النصـــائح مـــن �ســـمع مـــا �ـــل �ـــ� و�كـــذا الســـؤال عليـــھ ليعيـــد غ�ـــ�ك أســـتوقف

 حائــل الســ�� نالظــ �ـذا التصــديق �ــ� وال�ــ�دد للر�بـة ســ�ب قــط ثمــة يكـن لــم ولــو �رشـاد

 �ـــ� تـــدخل أن ال�ســ�� مـــن فلــ�س. �صـــالح �ــ� النجـــاح دون  وحائــل باملصـــ���ن الثقــة دون 

  أن جا�ـل فـالح روع
ً
 إ�سـان إ�ـ� ا���ـ� بإسـداء �مـھ و�طيـل نفسـھ �ّع�ـ� النـاس مـن إ�سـانا

 الكيــد ع�ــ� والســ�ر املقاصــد وا��ــام الســوء ب�يــة تقنعــھ أن ال�ســر �ــل �ســ�� ولكنــھ آخــر،

  وا��د�عة

  قيـــــل فـــــإذا
ً
 إضــــــعاف إن ذلـــــك �عــــــد وقيـــــل الرجـــــال، يضــــــعف النظيـــــف املـــــاء إن مــــــثال

 فقـــد �جانـــب، �عـــض يـــدبر�ا ال�ـــ� ا��فيـــة السياســـات مـــن سياســـة �ـــ� مقصـــود الرجـــال

 أن ذلـــك �عـــد حاولـــت وإذا. والقبـــول  �صـــغاء وســـرعة الســـر�ان ســـرعة لإلشـــاعة ضـــمنت

 مـــــع و�ذ�ـــــان، �ذان اســـــ��عاء �ـــــ� الصـــــعو�ة جـــــد الصـــــعو�ة �نـــــا ف�ـــــا ال�ـــــراء �ـــــذا تنفـــــي

 بت��ئـة بالـك �شـغل وملـاذا عليـك؟ �عـود ومـاذا يفيـدك؟ فمـا وإال. . . معلوم بأجر ال�ائدين

 التواطـــؤ ألـــ�س عقـــول؟ للنـــاس ألـــ�س �ائـــدون؟ أ��ـــم �ـــ� شـــك ال الـــذين ال�ائـــدين أولئـــك

 
ً
 ضالنقـائ ومـن! دليـل إ�ـ� الوضـوح �ـذا �عد حاجة من وما. . ب��. . . عين�ن؟ ذي ل�ل باديا

 ســـ�لة �ينـــة فر�ســـة يقـــع باملصـــ���ن الر�ـــب �ـــذا �ســـ��يب الـــذي الفـــالح �ـــذا أن الظـــا�رة

  الش�وك و�ث�� ���ام يوجب ما الدعاوى  من لھ يد�� مشعوذ أو دجال ل�ل املقاد

  ملاذا؟

  �س�سالم؟ و�ذا ا��ذر ذلك ب�ن تناقض �مر أ��

 �لتـا �ـ� الغالبـة العلة �و ا��رص ألن ا��قيقة، دون  الظا�ر �� إال تناقض ال. . . كال

 يخيــل الــذي ا��ــرص �ــو املصــ���ن �ــ� ا��ا�ــل الفــالح �شــكك الــذي فــا��رص ا��ــالت�ن

 والعـــــزائم بـــــالر�� وغالتـــــھ وماشـــــ�تھ أبنائـــــھ و�عو�ـــــذ �عو�ـــــذه ع�ـــــ� قـــــادر الـــــدجال أن إليـــــھ

  أن إليــھ يــو�� الــذي وا��ــرص والــدعوات والطالســم
ً
 وال نفســھ �ّع�ــ� ال النــاس مــن أحــدا

 إليـھ يـو�� الـذي ا��ـرص �ـو �ـو مودة، وال بي��ما قرابة ال آخر أحد أجل من ھ�م يطيل
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 و�ـ� �خـرة، واشـ��وا الـدنيا بـاعوا أل��ـم ا���� يفعلون  التقوى  ومصطن�� الدراو�ش أن

 �ـ� الز�ـد لـھ يظ�ـر �ـؤالء مـن) املتـدروش( أن يتفـق مـا وكث�ـ�ا بائرة، وال خاسرة غ�� تجارة

، أو زاد من بھ ي�افئھ أن ع��� وما مالھ
ً
 سـراديب مـن خزانتھ أو جيبھ إ�� ي�سلل ثم مؤنة

 ضــعفھ ومــواطن ســره م�ــامن إ�ــ� والنفــاذ بطمأني�تــھ الظفــر �عــد واملراوغــة وامللــق الغــش

 الف�ــم، وســوء الظــن ســوء �مــا �صــالح طر�ــق �ــ� الرابضــتان الك��يــان فاآلفتــان وجشــعھ

 جانــــــب مــــــن �لــــــھ عــــــائقال ولــــــ�س واملنصــــــوح�ن النا�ــــــ��ن بــــــ�ن حائــــــل ��ــــــاب وكال�مــــــا

 ال عائقـــــا �صـــــالح وجـــــھ �ـــــ� يقيمـــــون  �نتفـــــاع عـــــن العـــــاجز�ن فـــــإن النفـــــع ع�ـــــ� القـــــادر�ن

  ير�ـدون  ال بمـن النفـع ع�ـ� القادرون يصنع وماذا �رغام؛ وال �قناع فيھ يجدي
ً
 أو نفعـا

 مــن إ�ـ� �سـتمعون  وال ا��طـأ ع�ـ� و�صـرون إليــھ، السـ�يل يخطئـون  ولكـ��م ير�دونـھ بمـن

  �حيان؟ أك�� �� �و ا��امھ إ�� �سرعون  بل وال���ان، بالبيان �صرار �ذا �عا��

 منـــھ �عفينـــا ال الــذي الواجـــب �ــذا مـــن �يـــدي نــنفض أن أو نيـــأس أن ��ــذا نب�ـــ� ومــا

 العســـر �ــذا لعـــل بــل عســـ��، أنــھ ال�وا�ـــل عــن يرفعـــھ ال فــرض فاإلصـــالح. �علــة وال عــذر

  وأوقاره �اليفھبت ال��وض ع�� العزائم و�ستحث يوجبھ مما

 مــن املز�ــد أن و�عتقــد التقصــ��، ومواضــع الصــعو�ة مواضــع إ�ــ� الداللــة نب�ــ� ولكننــا

 �مثلـــــة إزجـــــاء عـــــل املثـــــابرة مـــــن واملز�ـــــد والـــــر�في�ن، ا��ضـــــر��ن بـــــ�ن والتقر�ـــــب التفـــــا�م

 واملز�ــد واملرشــدين، الوعــاظ اختيــار �ــ� الدقــة مــن واملز�ــد املقنعــة، والب�نــات ا��سوســة

 العيــوب مــن استع�ــ�� مــا و�ــذلل جمــع مــا يــروض أن �لــھ خليــق - وال��ــذيب مالتعلــي مــن

 سـدى �ل�ـا نضـيع�ا ولـم ا���ـود مـن بـذلنا بما ش�ئا صنعنا أننا بالرجاء و�غر�نا و�فات،

  امل�شائم�ن لبعض يلوح كما

 يصـــــ��ھ ال الفـــــالح �ــــذا إن: (قـــــال حــــ�ن الرســـــالة صـــــاحب �ســــتاذ صـــــديقنا وأصــــاب

  )حسھ وإر�اف ذوقھ تر�ية يص��ھ إنما. داره لتجمي وال قر�تھ تنظيم

  أ�شــأت إذا فأنــت �عــم،
ً
 مســتجيب العقــل مفتــوح ا��ــس مر�ــف الــذوق  ســليم فالحــا

 النافعـــــة و�دو�ـــــة ا��يـــــد والغـــــذاء النظيـــــف املـــــاء لتعطيـــــھ ورائـــــك فســـــيجري  الســـــليقة،

 مـوارد عـن لتقصـيھ وراءه �عـدو أن اليـوم يجشمك كما يجشمك وال القو�مة، والنصائح

  . املفيد الغذاء وموائد املر�� املاء مسا�� من وتدنيھ) وخ��ه بدسمھ( العكر املاء
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ً
  الزعيم لتار�خ ت��يحا

   

 - 1ســعد لــذكرى  إحيــاء الغــراء) الثقافــة( مجلــة �شــر��ا ال�ــ� املقــاالت مــن نخبــة قــرأت

 ب��جمــة تتصــل أل��ــا املقــاالت، �ــذه بأمثــال خاصــة عنايــة و�ــ� الســنة �ــذه �ــ� - هللا رحمــھ

  ســنوات بضــع الــوط�� ا���ــاد �ــ� و��نــھ بي�ــ� �صــرة وا�عقــدت أجللتــھ عظــيم رجـل
ً
 فضــال

 املقـاالت �ـذه وألن و���ـاب، الوثوق  نظرة ذلك قبل ف��ا إليھ ننظر كنا عدة سن�ن عن

 أن فيعني�ــ� العظــيم، الرجــل ذلــك تــار�خ �ــ� ألفتــھ كتــاب بموضــوع أخــرى  ج�ــة مــن تتصــل

  ي�ــ�� أن �ــ��ع مــا �ــل فيــھ أراجــع
ً
  أو واقعــة أو رأيــا

ً
 الســتدراكھ الكتــاب �ــ� ورد ممــا خ�ــ�ا

  �ستدراك أوان ��

 �ســــتاذ الفاضــــل العــــالم مقــــال أتجــــھ مــــا أول  نــــاظري  إل��ــــا اتجــــھ ال�ــــ� املقــــاالت ومــــن

 تلـك أنجبـ��م الـذين �عـالم أحـد و�ـو الشر�� القضاء مدرسة عن كتب ألنھ أم�ن أحمد

 �ســــتاذ رأيــــت ألن�ــــ� ��بــــت ولك�ــــ� والــــذكرى  النفــــع طو�لــــةال �جــــل، القصــــ��ة املدرســــة

 �ــ� القضــاء مدرســة عــن ذاعــت ال�ــ� الكث�ــ�ة الشــا�عة �خطــاء مــن شــا�ع خطــأ إ�ــ� ي�ســاق

  .الف��ات �عض

  وملـــن املشـــروع، عـــن �ز�ـــر وال ا��ـــديوي  يـــرض لـــم: (. . . يقـــول  إذ وذلـــك
ً
 أصـــر ســـعدا

 مــن النظـار مـن ا��لسـة �ــ� عـارضو  ا��ـديوي، بر�اسـة النظــار مجلـس ع�ـ� �مـر وعـرض

 أيـــام ي��افـــع �ـــان كمـــا ف��ـــا ي��افـــع قضـــية املســـألة ســـعد فاتخـــذ �عارضـــوا، أن إلـــ��م أوعـــز

 �ـــــان كمـــــا املائـــــدة ع�ـــــ� بيـــــده وضـــــرب ا��ـــــديوي  و��ـــــ�� ا��لـــــس و��ـــــ�� با��امـــــاة، ع�ـــــده

 ببعضــھ يحلــم �ــان الــذي املشــروع ع�ــ� ووفــق املعارضــون  وتخــاذل القضــاة، أمــام يضــرب

 أذن �ـ� ا��ـديوي  و�مـس أشـياء، بل ���ء منھ ا��ديوي  نفس و�� وتم عبده، دمحم الشيخ

  . . .)ا��اماة ي�س لم �س�بك أن يظ�ر: النظار مجلس رئ�س ف��� باشا مصطفى

  راجــت قــد القضــية ف�ـذه
ً
  تحمـل أل��ــا زمنــا

ً
 ا��م�ــور، بــ�ن الــرواج عناصــر مــن عنصــرا

 الوطنيـة، ا��ركـة أيـام �ـ� بـھ تقـا�يال و�عـد �سـعد التقا�ي قبل عدة مصادر من وسمع��ا

                                                 
  المقصود ھو الزعیم سعد زغلول 1
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 مقالنـــا �ـــ� ذلـــك وذكرنـــا نفســـھ ســـعد مـــن نف��ـــا ســـمعنا مخ��عـــة أو) مؤلفـــة( ذلـــك مـــع و�ـــ�

 عـــن كتابنـــا �ـــ� ذلـــك �عـــد وذكرنـــاه وفاتـــھ، أثـــر ع�ـــ� الغـــراء) ال�ـــالل( بمجلـــة �شـــرناه الـــذي

  �� نقول  حيث سعد

  :املائة �عد العشر�ن الصفحة

  ي ا��ـــديو  �ـــان(. . . 
ً
 اختيـــار �ـــ� يديـــھ إلطـــالق قبضـــتھ �ـــ� �ز�ـــر اســـ�بقاء �ع�ـــ حر�صـــا

 محاســــــبة مــــــن إل��ـــــا �ع�ــــــد ومــــــا ا��ســـــ�ية ا��ــــــالس ع�ــــــ� و�شـــــراف الشــــــرعي�ن القضـــــاة

 �ز�ـــــر إصـــــالح �ـــــ� �عـــــارض �ـــــان ولكنـــــھ �وقـــــاف، ع�ـــــ� والنظـــــار ال���ـــــات ع�ـــــ� �وصـــــياء

 الشـيخ �عـب قـدو . املطلـوب الوجـھ ع�ـ� وا��ـام�ن واملعلمـ�ن القضـاة إعـداد مـن وتمكينھ

 اع�ــــ�ال إ�ــــ� واضــــطر �مــــر آخــــر يديــــھ نفــــض ح�ــــ� العســــ�� �صــــالح �ــــذا عــــالج �ــــ� عبــــده

 �اجمتـــھ العصـــ�بة املعضـــلة ل�ـــذه ســـعد تصـــدى فلمـــا. �ع�ـــ� �ز�ـــر مجلـــس �ـــ� منصـــبھ

 العواقــب ذكــر عــن ونكــب عزمتــھ فعــزم جانــب، �ــل مــن والعراقيــل والســعايات �غــراض

 
ً
 إ�ـ� وجـاء فيـھ، ا��ـق وجـھ مـن صالحھ من يق�ن ع�� �و ألمر يتصدى ح�ن كعادتھ جانبا

 و�ـو �سـتقالة وإمـا القضـاء، مدرسـة إمـا: أمـر�ن مـن أمر ع�� معول  و�و الوزراء مجلس

: ي ا��ـديو  و�ـ�ن ب�نـھ ا��لسـة تلـك �ـ� جـرى  عمـا أحاديثـھ �عـض �ـ� سـعد قـال( آسف غ��

 فقـــال. اليـــوم ذلـــك �ـــ� ي ا��ـــديو  و�ـــ�ن بي�ـــ� دارت ال�ـــ� املناقشـــة �ـــ� اختلفـــت �قاو�ـــل إن

 عـــــن أدافـــــع دع�ـــــ�: ي ا��ـــــديو  وجـــــھ �ـــــ� وقلـــــت بيـــــدي املنضـــــدة ع�ـــــ� ضـــــر�ت إن�ـــــ�: أنـــــاس

  حينذاك أجاب�� ي ا��ديو  وأن! مشرو��
ً
 صـناعتھ �عـد يـ�س لـم الباشـا أن يظ�ر: ساخرا

 لـــم أن�ـــ� وال�ـــ�يح مجـــراه، يجـــري  مـــا ذلـــك غ�ـــ� أنـــاس وقـــال ا��امـــاة، �ع�ـــ�. . . القديمـــة

 وإنمــــــا ا��امـــــاة، �ـــــ� عم�ـــــ� �ســـــابق ي ا��ـــــديو  �عـــــرض ولـــــم بيـــــدي املنضـــــدة ع�ـــــ� أضـــــرب

  ســــموه �ــــ� شــــا�دت
ً
  مــــيال

ً
 فيــــھ، امل�ــــ�� ع�ــــ� �ــــ�ع�� مــــا �عــــد املشــــروع رفــــض إ�ــــ� ظــــا�را

  . . .الوزراء زمال�ي أمام والشرح املناقشة ع�� يأ�ى ورأيتھ

) �عب�ـ�( الـوزارة إ�ـ� القضـاء مـن انتقلـت قـد وكنـت: املع�ـودة بف�ا�تھ هللا رحمھ قال(

 املـا�ع أعـرف أن وأود حـرة، املناقشـة أن أف�م أن��: وقلت و�ستدالل الشرح ع�� فدأبت

. ســمعھ ع�ـ� وقعـة و�نقـل ي ا��ـديو  �غضـب الكـالم �ـذا أن أدري  وال. املشـروع تنفيـذ مـن

 أن�ـ� فـأيقنوا الل��ـة �ـذه م�ـ� الـوزراء أ�ـ�ابنا مـن وسمع طر�وشھ، �لون  وج�ھ فأحمر
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 املدرســـة إ�شـــاء ير�ـــد كرومـــر لـــورد أن وو�مـــوا خفيـــة، بقـــوة مؤ�ـــد وأنـــا إال عل��ـــا أقـــدم ال

 وحـــــده ي ا��ـــــديو  و�قـــــى باإلجمـــــاع املشـــــروع فأجـــــازوا العقبـــــات، جميـــــع مـــــن الـــــرغم ع�ـــــ�

 
ً
 دار بمـا سـمع أن �عـد إال املسـألة �ـ� يفـاتح�� لـم كرومـر لـورد أن وا��قيقـة! فيھ معارضا

  )الوزراء مجلس جلسات ريحض �ان وقد املا��، املس�شار من ي ا��ديو  و��ن بي��

 للـرواج �شـاعات أصـ�� أن أخـرى  مرة لنا وث�ت منھ، سمعنا�ا كما سعد رواية �ذه

 �اتـــب أذكـــر فيمـــا �شـــاعة �ـــذه بت�ـــ�يح علمـــوا الـــذين مـــن املـــؤرخ�ن بحـــذر أوال�ـــا �ـــ�

 إ�ــ� أشــار ولعلــھ هللا، رحمــھ بــك كمــال فــؤاد وا��قانيــة املعــارف وزار�ــي �ــ� ومالزمــھ ســعد

  كراتھمذ �� ذلك

  أن( املعـــارف وز�ـــر باشـــا �ي�ـــل حســـ�ن دمحم الـــدكتور  مقـــال �ـــ� وقـــرأت
ً
 �ـــ� و�ـــو ســـعدا

 �ــ� متحكمــة �انــت ال�ــ� السياســة ملصــا�عة الظــروف �عــض �ــ� أضــطر قــد املعــارف وزارة

  عنـھ دافـع الـذي رأيـھ مـن �ـان ما ذلك ومن الوقت، ذلك
ً
 العر�يـة، باللغـة بـالتعليم خاصـا

  تكن ال: املأثور  ملثلا ع�� جرى  إنما �ذا �� ولكنھ
ً
  وال فتكسر صلبا

ً
  )فتص�ر لينا

  أن �علمــھ والــذي
ً
 ولكنـــھ مطلــوب، واجــب العر�يــة باللغــة التعلـــيم أن ينكــر لــم ســعدا

 مدرســيھ، وإعــداد كتبــھ تحضــ�� قبــل �عــم وال يــتم ال العر�يــة باللغــة التعلــيم أن يــرى  �ــان

 وســعنا و�ـ� الصــالبة، جتنـابال  أو �قو�ـاء ملصــا�عة فيـھ ضـرورة ال عليــھ متفـق رأي و�ـذا

  تصـا�ع �انــت �حـتالل قـوة إن نقـول  أن
ً
 تحتمــل و�انـت يصـا�ع�ا، �ـان مــا أضـعاف سـعدا

 ذلـك �ـ� يؤ�ـده لم مصري  وز�ر من يطلب ما غاية و�ذا م��ا، يحتمل �ان ما أضعاف منھ

 نفسـھ �ـ� وقـر مـا إال لـھ سـند وال بقـاءه، �ـ� الـراغب�ن مـن ي ا��ـديو  يكن ولم برملان الوقت

  الشكيمة والصالبة القوة من

  إن(. . .  باشـا عبيـد مكـرم مقـال من وقرأت
ً
 مـا إذا الرجـل، كسـعد �ـان العظـيم سـعدا

  أحــس
ً
 عينــاه �شــاركھ �ــ�ك أو ب�ــى مــا إذا. املر�فــة حساســ�تھ �ــ� توســط فــال إحساســا

 الـــدمع في�ســـاقط و��ـــ�ك املســـتمر، �الشـــرر  الـــدمع فيتطـــاير يب�ـــي - امل��ـــ�م بالـــدمع

 �ـــ� آيـــة أجمـــل فلعـــل الرجـــل ســـعد أو العظـــيم ســـعد يب�ـــي أن ��ولنـــك وال. . . ��مـــرامل �املــاء

  )�سوع ب�ى: القص��ة ا��لوة �ية تلك �� �نجيل
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 ( �ـــان الب�ـــاء أن والواقـــع
ً
 ) �عب�ـــ�ا

ً
 وال ضـــعف ع�ـــ� يـــدل ال زغلـــول  ســـعد نفـــس �ـــ� قو�ـــا

 فع�ــــ�. ارةالعبـــ �ـــذه مــــن يف�ـــم بحيـــث واملعــــاودة �نطـــالق مـــن يكــــن لـــم ولكنـــھ اســـت�انة،

 مـن الـدمع تنـاثر وأمـا مـرت�ن، غ�ـ� الغز�ـر بالـدمع فاضـتا عي�يـھ أن أذكـر ال لـھ رؤ��� طول 

 - احــتفظ أنـھ سـعد �ـ� يز�ـده العيـون  تركيـب �ـ� طبي�ـ� فـأمر ال�ـ�ك يطيـل حـ�ن عي�يـھ

 رحمـھ و�ـان. بأيـام وفاتھ قبل ما إ�� القل�� ال��ك بنعمة - الشيوخ من كث�� خالف ع��

 مــــن وقلنــــا البــــاك�ن، الضــــعفاء رؤ�ــــة عــــن بنظــــره و�شــــيح اســــتطاع مــــا ب�ــــاءال يجت�ــــب هللا

 رؤ�ـة مـن إليـھ أ�غـض يكـن لـم ا��يـاة طوال امل�افح املناضل �ذا إن: (املع�� �ذا الكتاب

 ل�شـــ�د طـــارق  جبـــل �ـــ� عنـــھ �فـــراج �عـــد ذ�ـــب. وا��ـــزون�ن ا��ـــزن  مشـــا�دة وال العنـــف

 ا��يوانــــــات �ـــــذه �عــــــذيب مـــــن رآه مـــــا يطــــــق فلـــــم �ســـــبانية، �رض ع�ــــــ� الث�ـــــ�ان صـــــراع

 ال أنــھ ذووه عنــھ وعــرف. املمقــوت اللعــب �ــذا مـن يتــأفف و�ــو وج�ــ�ة ف�ــ�ة �عــد وانصـرف

  تب�ــوا ال: ل�ــم يقــول  ف�ــان و�ســ�بكيھ يؤذيــھ ألنــھ الب�ــاء يــرى  أن يطيــق
ً
 وإذا أمــامي، أحــدا

 خ�ـــ��ي موقـــف �ـــ� النـــاس أمـــام يظ�ـــر أال عادتـــھ ومـــن. تب�ـــو�ي وال م�ـــ� ثـــأركم فخـــذوا مـــت

 �ـــ� املر�ـــ�� ع�ـــ� املصـــر��ن أم �ســـتقبل لـــم ول�ـــذا دموعـــھ، وغلبـــة نفســـھ ج�شـــان مـــن فيـــھ

  . . .)�ستقبال ��رة �� ي�تظر�ا بأن واكتفى طارق  جبل

 يجتن��ـا �ـذا مـع و�ـان املعـدودة، املواقف تلك أمثال �� نفسھ �عب��ات �� سعد فب�اء

  استطاع ما

 أدراجنـا وعـدنا البحـر ركبنـا ثـم): (بـك النـور  عبد فخري ( العزة صاحب مقال �� وجاء

  يبدي ا��الد الزعيم و�ان القا�رة، إ��
ً
، جلدا

ً
  وص��ا

ً
 لـو: الشـطر �ـذا يـردد �ـان مـا وكث��ا

ِرٌق  حلقي املاء �غ��
َ

  )�مة ب�ت إ�� وصلنا ح��. ش

  أن أذكره والذي
ً
 بم�ـ�د مرضـھ ��ـرة �ـ� و�ـو الشـطر بـذلك تمثـل هللا رحمھ سعدا

  عنــــھ كتمــــوا أنصــــاره مــــن أنــــاس عــــن أشــــياء ��ــــ روى أن �عــــد وصــــيف
ً
 لــــو يــــود �ــــان أمــــورا

  املف�وم الشطر مع�� م�� ظا�رة املناسبة و�ذه عل��ا، يطلعوه

 ي��ظ�ـا كمـا الطبيعيـة املالحظـة اتفقت إذا الرواية اتفاق ع�� مثل الثقافة عدد و��

 ســـليم �امــل( �ســتاذ �مــ�ن ال�اتــب كتــب فقـــد و�غــراض ا��وا�ــ�� مــن خالصــة الــرواة
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: مذكراتـــھ �ـــ� وعـــاه ممـــا فقـــال. 1الســـردار مقتـــل عقـــب) النفســـية الـــزعيم حالـــة( عـــن) بـــك

 مــا املثــال ســ�يل ع�ـ� وألذكــر. م�ــ�عھ أقضـت حــادة أزمــات زعــيم و�ـو �ســعد مــرت لقـد(

لفــت ال�ـــ� 2باشــا ز�ـــور  وزارة أيــام لـــھ حــدث
ُ
 جـــو الــبالد ســـاد فقــد الســـردار، مقتــل عقـــب أ

 الشــ��ات، ألتفــھ ال�ــ�ون  �ــ� وزجــوا �بر�ــاء ع�ــ� بضوقــ العرفيــة، �ح�ــام كجــو خــانق

 أخلـــص ��مـــا و�ثـــق يح��مـــا ســـعد و�ـــان النقرا�ـــ��، و�ســـتاذ مـــا�ر الـــدكتور  طليعـــ��م و�ـــ�

 مــن ينفضــون  أنصــاره مــن كث�ــ�ون وأخــذ ا��ــزن  أشــد ل�ــ���ما وحــزن  ثقــة، وأكمــل حــب

 �ـــ� وو�ـــ 1925 ســـنھ يوليـــھ 30 يـــوم ســـعد ع�ـــ� فـــدخلت ز�ارتـــھ؛ عـــن ينقطعـــون  أو حولـــھ

 يطـــالع �مـــة ب�ـــت �ـــ� الـــداخ�� مكتبـــھ �ـــ� وحـــده ووجدتـــھ التعســـة النفســـية ا��الـــة �ـــذه

؛
ً
 عـن سـأل��. �لـيم و�لـم �سـود ا��ـزن  مـن عليـھ الحظـت مـا حي�ـت مـا أ��ـ�� ولـن كتابا

 �مــــــل إ�ــــــ� يــــــدعو مــــــا حــــــدي�� أضــــــمن أن و�عمــــــدت أعــــــرف بمــــــا فحدثتــــــھ العامــــــة ا��الــــــة

  كب�ـ�ال قلبـھ ع�ـ� أدخـل ح�ـ� والتفاؤل 
ً
 اب�سـامة فأب�سـم والسـكينة، الطمأن�نـة مـن شـ�ئا

 ألـــــم لقــــد! �امــــل يــــا اســــمع: (وقــــال آخــــر، �ـــــ��ء أي ع�ــــ� م��ــــا أدل �لــــم ع�ــــ� �انــــت فــــاترة

 ومـن غ�ـ�ة، وأشـد�م حماسـة النـاس أك�ـ� �ـانوا مـن لـدى أشـد و�ـو شديد، �زال بالناس

  أو أحيـــــاء إمــــا موجــــودون  مـــــ��م م�ــــ� بقــــى
ً
 و�ـــــ� أخــــرى، لةوســـــي وجــــود لعــــدم وإمـــــا تورطــــا

  )ر�ك إال ل�ا ل�س مص�بة

  أجـــد لـــم أن�ـــ� والواقـــع
ً
 تلـــك �ـــ� عل��ـــا وجدتـــھ ال�ـــ� �ا��الـــة الغـــم مـــن حالـــة �ـــ� ســـعدا

  أعـرف مـا: (فقلـت تار�خھ كتابة �� ذلك والحظت الف��ة،
ً
 والتعـب السـأم فيـھ �سـرب وقتـا

  ي�ســرب �ــان كمــا نفســھ وإ�ــ� بن�تــھ إ�ــ�
ً
 عــودة إ�ــ� رالســردا مقتــل مــن الف�ــ�ة خــالل أحيانــا

 ثالثـــة وكنــا الشــعب؟ �ـــ� القــوة يبعــث الـــذي مــا: �ســأل �ـــان ليلــة وذات. . . النيابيــة ا��يــاة

 : مائدتــــھ ع�ــــ�
ً
  محاميــــا

ً
 فقــــال الســــطور، �ــــذه و�اتــــب حمــــزة القــــادر عبــــد و�ســــتاذ معرفــــا

 وأس��سـل. الفتيـة ا��يـاة فيـھ ت�ـث منـك �لمـة باشـا يـا: قـال بمـا يرضـيھ أنـھ وظن ا��امي

 أن أتر�ـد تخطـب؟ أن أتر�ـد �ـذا؟ مـا: قـال ثـم �ن��ة سعد إليھ فنظر الكالم، �ذا مثل ��

  برمــة نفســھ و�انــت �ســمع مــن وانتظــر وتحمــس أخطــب تفضــل. . . طيــب تــتحمس؟
ً
 جــدا

  �ـان ألنھ املوضوع ��ذا �عبثون  بمن
ً
  بـل. فيـھ ال�ـزل  يطيـق وال بـھ م�مومـا

ً
 سـمعتھ مـا كث�ـ�ا

                                                 
ْرداُر  1   رئیس الجند ، أَو قائدھم :الّسِ
  ) كان رئیسا سابقا لمجلس الشیوخ المصري، ورئیسا سابقا للوزراء في مصر مرتین.1945 - 1864أحمد زیور باشا ( 2
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 املصـــر��ن أن لـــوال: و�قـــول  املصـــر�ة الطبيعـــة �ـــ� النكتـــة حـــب مـــن �يـــام تلـــك �ـــ� يت�ـــ�ر

  )الطو�ل الزمن �ذا احتملوا ملا وغرائبھ ز�ور  من ي���ون 

 أن اعتقـادي و�ـ� الثقافـة فصـول  �ـ� قـرأت مـا ع�ـ� التعقيبـات �ـذه أ��ل فأ�ي و�عد

 لـــبعض ت�ـــ�يح مـــن ف��ـــا بمـــا يرحبـــون  العظـــيم الـــزعيم بـــذكرى  احتفلـــوا الـــذين إخواننـــا

  .ذكراه عن ا��قائق تمحيص إ�� يقصدون  إنما ر�ب وال �انوا ذإ و�خبار، الوقا�ع
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  و�صالح القدوة

   

 �ــ� الكث�ــ�ة �فدنــة صــاحب الكب�ــ� الفــالح �لمــة 1)الرســالة( مــن م�ــ�� عــدد �ــ� رو�ــت

 مـن إال ��ـا �سمع لم إنھ وقال �لزامي�ن املعلم�ن �عض ع�� عا��ا ال��) ا��ورب حمالة(

  .�ناملعلم �ؤالء

 ب�اتــب �جــدر �ــان أنــھ و�ــرى  ال�لمــة، تلـك ع�ــ� �عقــب 2)الرســالة( �ــ� أديــب كتــب وقـد

 املعلــــــم إصــــــالح إ�ــــــ� ترمــــــي ال�ــــــ� �فدنــــــة صــــــاحب فكــــــرة إلينــــــا �ســــــوق  أال( الســــــطور  �ــــــذه

 الـــ�شء �علـــم أنـــھ ســـوى  يقولـــھ مـــا يجـــد ال يـــراه الـــذي العيـــب عـــن ســـئل إذا ألنـــھ �لزامـــي،

. . جـرا و�لـم الرقبـة، ر�ـاط وإحسـان ،)ا��ورب حمالة( وضع وكيفية وا��ذلقة، التبطل

(.  

 الر�فــي الوجيــھ مالحظــة إ�ــ� �اتب��ــا �عــض ينظــر الصــدد �ــذا �ــ� شــ�� رســائل وجــاءت��

  التعليم ع�� خطر �أ��ا عل��ا �نحاء �� �عض�م و�شتد والس�ولة، الف�ا�ة نظرة

 أو املالحظـــات �ــذه أمثــال يكـــتم أن لــھ يحــق مـــن آخــر �ــو �لزامـــي املعلــم أن وعنــدي

 مــن �شــتق أن قبــل اللــزوم مــن مشــتق اعتقــادي �ــ� �لزامــي التعلــيم ألن كتما��ــا، يطلــب

  صــــــغ�� أو كب�ــــــ� ينكــــــره أن يضــــــ��ه فــــــال �لــــــزام،
ً
 حمالــــــة أو ا��ــــــورب حمالــــــة ع�ــــــ� حنقــــــا

 ع�ــــ� ا��ــــالف أن وأســــاليبھ ومــــواده برامجـــھ �ــــ� �راء اخــــتالف مــــن يف�ــــم وال!. . . ا��طـــب

  والتفصيالت الفروع ع�� خالف �مر ��اية �� �و إنماو  وأساسھ، أصولھ

 �سـاق مالحظـة يكـتم أن خاصـة �لزامي املعلم ع�� تأ�ى ال�� �سباب من س�ب �ذا

  التعليم �ذا عن الف�ا�ة معرض �� أو الرأي معرض ��

 أو) العقليــــة ا��الــــة( باســــتطالع غ�ــــ�ه قبــــل مطالــــب �لزامــــي املعلــــم أن آخــــر وســــ�ب

 مــا �ســتطلع أن أحــرى  و�ــو الر�ــف، وأبنــاء الفــالح بمع�شــة تتصــل ال�ــ� ليــةالعق ا��ــاالت

                                                 
 217انظره ھنا في مقال " اإلصالح " ص 1
  1940 - 09 -  09: بتاریخ - 375 العدد 2
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 أن قبـــل �عليمـــھ، �ـــ� ل�ـــا يتصـــدى ال�ـــ� العقليـــة ا��ـــاالت تلـــك مـــن عملـــھ و�خـــص يخصـــھ

  .الدروس وسائر و�رقام ا��روف لتعليم يتصدى

 �جــدى ألــ�س: (الســابق مقالنــا �ــ� إليــھ وأشــرنا �لزامــي التعلــيم عــن قيــل فيمــا قيــل

  �عليمــــھ ع�ــــ� تنفق�ــــا ال�ــــ� �مــــوال ��ــــذه عنــــھ وترفــــھ تطعمــــھ أن الفــــالح �ع�ــــ
ً
 و�ــــو إلزامــــا

  )النظيف؟ واملاء النافع الطعام إ�� مفتقر

  مـــاء الفـــالح أعطيـــت إذا أنـــك ذلـــك �ـــ� رأينـــا مـــن و�ـــان
ً
 عنـــھ صـــدف جا�ـــل و�ـــو نظيفـــا

  .بال��ا يروي كما �صالب يروي) دسم( ماء ألنھ العكر املاء عليھ وآثر وعافھ

  أ�شـــأت إذا إنـــك( وقلنـــا
ً
 مســـتجيب العقـــل مفتـــوح ا��ـــس مر�ـــف الـــذوق  ســـليم فالحـــا

 النافعـــــة و�دو�ـــــة ا��يـــــد والغـــــذاء النظيـــــف املـــــاء لتعطيـــــھ وراءك فســـــيجري  الســـــليقة،

 مـوارد عـن لتقصـيھ وراءه �عـدو أن اليـوم يجشمك كما يجشمك وال القو�مة، والنصائح

  ).املفيد الغذاء وموائد املر�� املاء ا��مس من وتدنيھ) وخ��ه بدسمھ( العكر املاء

 أنــــواع خ�ــــ� فيــــھ القــــدوة أن - أحســــب كمــــا - اجتمــــا�� إصــــالح �ــــل �ــــ� الــــرأي ومقطــــع

  .التعليم

  

  الر�ف؟ �� القدوة تأ�ي ممن ولكن

 قــرا�م �ــ� الــر�في�ن الوج�ــاء إقامــة أن إلــ��م يخيــل باإلصــالح املعنيــ�ن إخواننــا �عــض

 �ــ� يحيــا أن الصــغ�� الفــالح و�عو�ــد املع�شــة، �ــ� نةا��ســ القــدوة لتعمــيم ناجعــة وســيلة

  .القصور  �� الكب�� الفالح حياة �وخھ

 الوجيــھ �ــان لــو أو �حــوال، جميــع �ــ� صــا��ة قــدوة الكب�ــ� الفــالح �ــان لــو حــق و�ــذا

  قر�تھ ��
ً
 �سـتقيم ال �مـر أن �علـم لكننـا السـلوك ومنـا�� املع�شـة نظـام �� يحتذى مثال

  التقدير �ذا ع��

  و�تخذ للقدوة يص�� كب�� فالح �ل أن لمو�ع
ً
  مثاال

ً
 عشـرة جانبھ فإ�� للسلوك حسنا

 �ـو فيمـا والضـعفاء الفقـراء مـن املتمثلـون  ��ـم يتمثـل أن و�ـأبون  ��ـم يقتـدي مـن يضلون 
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 و�غ�ـ� الزمـان فسـد لقـد: مـرة الوج�ـاء �ـؤالء أحـد �� قال1وال�سار) الوجا�ة( مظا�ر من

  !الناس

  ولم؟: قلت

 الفتــاة تم�ــ� وال الصــعلوك، فــالن ابــن مــن العظــيم فــالن ابــن �ن �عــرف ال إنــك: قــال

 بــ�ن ديــوان �ــ� �عمـل أو د�ــان �ــ� أبو�ــا �عمـل ال�ــ� الفتــاة مــن فـدان ألــف أبو�ــا يملــك ال�ـ�

 و ذاك، يتـأنق كمـا يتـأنق و�ـذا تلـك، تلـ�س كمـا تلـ�س �ـذه. . . املوقوت�ن املوظف�ن صغار

  فيھ هللا بارك ال التقسيط ��) ال��كة(

 جيبـــك، ع�ـــ� ال الال�ـــس جيـــب فع�ـــ� ضـــرر  فيـــھ �ـــان إن ذاك؟ مـــن يضـــ��ك ومـــا: قلـــت

 أن وأ�ـى فتـأفف وا��ـائط�ن للقصـار�ن ورواج ونظافـة جمـال ف�ـو ضـرر  فيـھ يكن لم وإن

 أو تــــــزول أن ي�ب�ــــــ� ال) محفوظــــــة( واملقامــــــات أصــــــول، �صــــــول  إن: يقــــــول  وظــــــل يقتنــــــع،

  .تحول 

 مــن: قــائل�ن حــرج وال ��ــل غ�ــ� �ــ� يج�ــروا أن ن يبــالو  ال الوج�ــاء مــن آخــر�ن وســمعنا

 دروس مـــن �لزاميـــة املدرســـة �ــ� حّصـــل بمـــا اغ�ـــ� أو الطر�ــوش الفـــالح لـــ�س إذا يخــدمنا

  يطلــب فكــم ا��ديــد) �فنــدي( �ــذا خــدمنا وإذا وا��ســاب؟ الكتابــة
ً
 ا��دمــة ع�ــ� أجــرا

 �ــــؤالء القفــــار بــــا���� راض �زرق وا��لبــــاب باللبــــدة قــــا�ع حــــاف و�ــــو يؤد��ــــا �ــــان ال�ــــ�

  .�ثيم التفك�� �ذا عاقبة يدرون وال يضر�م وما ينفع�م ما �عقلون  ال �غبياء

 �ــانوا إذا �غنيــاء بنظافــة �قتــداء عــن ي��ــم قــد الفق�ــ� الفــالح أن �ــذا مــن و�ن�ــأ

 واللبـــــاس الفـــــاخر بالطعـــــام و�ســـــتمتاع الســـــيارة شـــــراء عـــــن ي��ـــــم كمـــــا النظفـــــاء، مـــــن

  .�نيق

  والفق�ـــ� الغ�ـــ� العتقـــاد ثـــم مـــن دوةالقـــ فتمتنـــع
ً
 الصـــا��ة واملع�شـــة النظافـــة أن معـــا

  .القوراء الدار إ�� و�يواء ا��اصة السيارة ر�وب �� كحقھ املال لصاحب حق

                                                 
خاءُ  :الیََساُر  1   الِغنَى والثروةُ والسَّعةُ والرَّ
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  كــن لــھ وتقـول 
ً
 لــك و�قــول  منــك الكـالم �ــذا ف�ســتك�� باشـا فــالن أو بــك كفــالن نظيفـا

  اس��سـل ولـو وذاك؟ ذا�ـ مـن أنـا وأيـن: رأيـھ وسداد صوابھ من الواثق جد ��
ً
 لـزعم قلـيال

  !. . .ا��ميد �دب ع�� وخروج املوسر�ن حقوق  ع�� أفتيات منھ النظافة أن

 القـــــدوة أن أســـــلفنا كمـــــا علمنـــــا إذا الصـــــا��ة القـــــدوة تـــــأ�ي ممـــــن: ف�ســـــأل إذن �عـــــود

  �جتما��؟ �صالح �� التعليم وسائل خ��) ال��صية(

 ف��ــا يتصــل إقامــة الر�ــف �ــ� يقيمــون  حــ�ن ف�نالعــار  الرحمــاء �غنيــاء �عــض مــن تــأ�ي

  .الفقراء و��ن بي��م الكر�م والود العطف

  ؟!العارف�ن الرحماء �غنياء �ؤالء عدد وكم

 ز�ــادة �ــ� الرجــاء مــن أقــرب الصــغ�� الفــالح مع�شــة ارتقــاء �ــ� والرجــاء ر�ــب، وال قليــل

 الفـالح �شـ��ون  الـذين املتعلمـ�ن قبـل من جاء ما �ذا ع�� وأنفع�ا القدوة فأفضل �ؤالء

 و�خـرج طـوره �عـدو أنـھ نفسـھ �ـ� معتقـد وال متحـرج غ�ـ� ��م ال�شبھ إ�� فيعمد �شأتھ ��

  .أفقھ من

 و�صـــالح بـــالتعليم �صـــالح بـــ�ن فيجمـــع �صـــالح، �ـــ� �لزامـــي املعلـــم دور  يـــأ�ي و�نـــا

  السواء ع�� و�باء �بناء معلم و�و القر�ة �� و�روح الفالح، رأي �� السا�غة بالقدوة

 أن فيحـب الفـالح إل��ـا ينظـر حـال ع�ـ� وكن حولك، ملن قدوة �لزامي املعلم أ��ا كن

 إ�ــ� أ�ــس مــا �عــد ن�ــ�ك إ�ــ� يــأ�س ثــم محا�ا��ــا، �ــ� ا���ــ� دالئــل �عينــھ و�ــرى  ��ــا ي�شــبھ

 مصـ�� روعـھ �ـ� وتلقـي ��ديـھ بمـا فأنـت. العمـل منـك و�حمـد القـول  منك ف�سمع عملك،

 تنطــوي  أو اللســان بــھ يجــري  الــذي الكــالم وال وحــد�ا، املدرســة صــالحھإ �ــ� تف�ــ� ال جيــل

  .�وراق عليھ
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  1تاجور  إ�� تحية

   

  !وأبقاه تاجور  هللا حيا

 ف�ستحضــــــرون بيــــــ��م النــــــاس إليــــــھ ينظــــــر املؤ�ســــــ�ن، �رض �ــــــذه ضــــــيوف مــــــن إنــــــھ

 لــم وإن ،تخ�ــ�� وال فتطمــ�ن بي��ــا الوقــور  �ب إ�ــ� �ســرة تنظــر وكمــا و�مــان، الرضــوان

  .يديھ �� �ان إن غ�� للسالح يكن ولم سالح، يديھ �� يكن

 أن فرجونـــا املباركـــة، شـــيخوختھ �ـــ� املـــرض شـــدة �عـــا�ي تـــاجور  أن أمـــس ال�ـــ�ق  أنبأنـــا

 �شـرى  تـاجور  وشـفاء �شـفائھ، �نبـاء جـاءت وقـد الرسـالة، ظ�ور  عند �ذه تحي�نا تظ�ر

 علمنـا شـفى فلمـا قبـل مـن الوعكـة أدركتـھ كـذلك. و�يئا��ـا جماعا��ا أك�� ال�ند �� �عل��ا

 �شـرى  بـإعالن و�بـدأ العليـا، ��نتـھ يفتـتح و�ـو ال�ندي املؤتمر رئ�س خطاب من �شفائھ

 تلـك �ـ� ل�ـا مجتمعـة العليـا ال��نـة �انـت ال�ـ� ا��سـام �مـور  مـن بأمر البدء قبل الشفاء

  .ا��لسة

 الــدكتور  ل�ــا شــفت ال�ــ� هللا �عنايــة �مــة ت�ــ� ال��نــة �ــذه إن: (��ــرو  الل جــو�ر قــال

  ).ال�ندية �مة أبناء أعظم من رجل: تاجور  رابندرانات

  .قر�ب يوم �� ال�شرى  �ذه مثل �سمع أن ورجاؤنا

 إ�ـــــ� نرجـــــع أن لنـــــا فخطـــــر �حـــــد، يـــــوم صـــــباح عليـــــھ املـــــرض اشـــــتداد نبـــــأ ال�ـــــ�ق  نقـــــل

 اليــــوم زاءبـــا تـــاجور  أقـــوال مـــن ف��ـــا كتـــب فيمـــا الفـــأل م��ـــا ل�ســـتخرج التاجر�ـــة الســـنو�ة

 أو ب�ــت أو �لمــة الســنو�ة �ــذه أيــام مــن يــوم ول�ــل ســ�تم��، شــ�ر مــن والعشــر�ن التاســع

  .العظيم الشاعر مأثورات من خاطرة

 الـــذي ال�ـــ��ء عـــن بمعـــزل  ي��كنـــا العقـــل إن: (تقـــول  ��ـــا فـــإذا اليـــوم صـــفحة إ�ـــ� رجعنـــا

  ).إليھ والنفاذ بھ باالم��اج �عرفھ ما �عرفنا ا��ب ولكن إياه؛ �عرفنا

                                                 
في القسم البنغالي من مدینة كالكتا وتلقى  1861روبندرونات طاغور شاعر و مسرحي و روائي بنغالي. ولد عام  1

ً تعلیمھ في منزل األسرة على ید أبیھ دیبندرانات وأشقائھ ومدرس یدعى دفیجندرانات الذي كان عالماً وكاتب سرحیاً م ا
  وشاعراً وكذلك درس ریاضة الجودو.

  1913طاغور اللغة السنسكریتیة لغتھ األم وآدابھا واللغة اإلنجلیزیة؛ ونال جائزة نوبل في اآلداب عام  درس
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 أو الب�ــت، شــئون  مــن �ــان ســواء املــرأة، عــالم �ــو ��ســا�ي العــالم إن: (تقــول  ��ــا وإذا

  ).��سان ج�ود �س�� ال�� ا��ياة بج�ود تمت�� ال�� الشئون  من

 الغـــرب، إ�ـــ� نافـــذتك افـــتح. . . عميقـــة كثيفـــة ��ـــبط املســـاء ظـــالل إن: (تقـــول  ��ـــا وإذا

  ).ا��بة سماء �� وا�غمر

 فــإذا �ــذا، مقالنــا فيــھ نكتــب الــذي اليــوم و�ــو الثالثــ�ن، اليــوم صــفحة إ�ــ� رجعنــا ثــم

  :تقول  ��ا

  و�نا البحر، يموج �نا(
ً
 �عـم. . . إليـھ الوصـول  انتظـار �ـ� �خـر الشـاطئ �سـتقر أيضا

  ).امل�ان �ذا غ�� م�ان �� وال منك مسافة ع�� ال السرمدي، ا��اضر �نا

  ).سماء إ�� سماء من �سري  ا���� موسيقاك نفس إن: (تقول  ��ا وإذا

 الورقــــــة طـــــرف ع�ـــــ� النــــــدى قطـــــرة �أنـــــھ عــــــذب حيـــــاء جفنيـــــك ع�ــــــ�: (تقـــــول  ��ـــــا وإذا

  ).الرفافة

 بــــل تــــاجور، كتـــب مــــا �ــــل ت��ـــص اليــــوم�ن �ـــذين �ــــ� تــــاجور  خطـــرات أن ��ــــب ومـــن

  .ت��يص أجمل وحواش��ا أعماق�ا �� تاجور  روح ت��ص

  .رفيق وشدٌو  رجاءو  وتفاؤل  العطوف، �م كحنان وحنان وجمال وصوفية، صفاء

 بــأن و��ــم ا��اضــر، �ــو تقــول  وال املا�ــ�� �ــو تقــول  ال ســرمدي �لــھ، تــاجور  �ــو ذلــك

  البعد ع�� ف�سمع ال�ند �و: تقول 
ً
 بـراءة �ـ� ��سـانية الـنفس �ـو بـل كـال،: يقـول  �امسا

  .�جيال وحكمة الطفولة

 املا�ــ�� �ســتغرقھ وال �ز�ـ�، املا�ــ�� في��ـ�� ا��ــديث العصــر �ـ�ة تروعــھ ال تـاجور 

 املــو�� ال��ــار بــ�ن يرفــرف الــذي الشــفق كطــائر �ــو. ا��ــديث العصــر �ــ�ة في��ــ�� �ز�ــ�

 وغشــاء الصــباح ظــل أل��ــا القمـراء �ــ� �غيــب ثــم �نــاك، و��ظـة �نــا ��ظــة. املقبــل والليـل

  املساء

 كمــــا أو. . . املا�ــــ�� يفســــر وا��اضــــر ا��اضــــر، يحتــــوي  املا�ــــ�� إن �ــــو يقــــول  كمـــا أو

ر: يقول 
ّ
  .فيھ �عش ال لكنو  املا��� وق
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  إ�سا�ي؟ رجل أ�و

 يل�ـــ� أن أ�ـــى ف��ـــا للمحاضـــرة كنـــدا جامعـــات دعتـــھ فلمـــا. ال�نـــد ي��ـــ�� ال ولكنـــھ �عـــم،

 نـار اضـطرمت وملـا. ال�ندية القضية ع�� �عطفوا لم ا���ن ذلك �� الكندي�ن ألن الدعوة

  .ا���ومة تلك إ�� وشاراتھ ألقابھ رد ال��يطانية وا���ومة بالده ب�ن ا��الف

  �ندي؟ رجل أ�و

 إ�ـ� يدعو أيامھ من ق��� ما فق��� الروح، سماحة ي���� وال يتعصب ال ولكنھ �عم

 بأصـــــول�ا يتقيـــــد لـــــم ولكنـــــھ املتعلمـــــون، ��ـــــا و�ـــــتعلم �دبـــــاء ��ـــــا ليكتـــــب البنغاليـــــة اللغـــــة

 ا��امعــــــات �ــــــ� ا��امــــــدون  �ســــــاتذة �ــــــان ح�ــــــ�. . . ��ــــــا للتقيــــــد موجــــــب ال ال�ــــــ� العتيقــــــة

 الل��ـــــة إ�ـــــ� يردو�ـــــا أن علـــــ��م يفرضـــــون  تـــــاجور  كتـــــب مـــــن شـــــذرات� الطـــــالب يمتحنـــــون 

  .ال��يحة البنغالية

 ��ـــا، �يمـــان إ�ـــ� و�ـــدعو ال�نديـــة بالصـــوفية يـــؤمن أيامـــھ مـــن ق�ـــ�� مـــا ق�ـــ�� كـــذلك

  يختار أن سئل ولكنھ
ً
  �شيدا

ً
  فاختـار وطنيا

ً
 أ�ـى فلمـا القـديم، ال�نـدي الشـعر مـن �شـيدا

  أنـا فـإ�ي أصـابوا، لقـد: تـاجور  قـال العديـدة ة�ل� يذكر ألنھ ي�شدوه أن املسلمون 
ً
 أيضـا

  .املسلمون  أبا�ا ال�� �بيات بحذف أو��� ثم. العظيم ال�ون  ��الق املوحدين من

  تفك��ه؟ �� شيخ أ�و

  أن مصـر �ـ� ونـذكر. الشـباب تمـرد قـط يتمـرد ولـم الشيوخ تفك�� يفكر �و �عم
ً
 شـابا

 
ً
  لقيــھ مثقفــا

ً
 عنــد ب�ــ�؟ يــا ال��لــة لــم: معنــاه مــا لــھ الفقــ كتبــھ، �عــض ترجمــة �ــ� مســتأذنا

  !تاجور  معا�ي ت��جم تاجور  سن تبلغ ما

 لتعلـيم جامعـة مدرسـة ��ـا فب�ـ� جنيـھ، آالف ثمانية م��ا وجاءه نو�ل جائزة ر�ح لكنھ

 عليــھ �شــأ الــذي ا��يــل غ�ــ� جديــد جيــل وإل�شــاء العلــوم، مــن والقــديم ا��ــديث الشــبان

  .آباؤه عليھ و�شأ

 انطــالق ينطلــق وال م�ــان �ــ� يجمــد ال لطيــف �ســيم أنــھ بــھ �شــ��ھ مــا فخ�ــ� شــ��تھ إذا

  ولكنھ طر�قھ؛ �� يقف ما ل��عزع الر�اح
ً
  .البنغال مروج �� �زا��� عطر يحمل أبدا
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  يفقـــــــد تـــــــاجور  شـــــــعر أن الناقـــــــدين �عـــــــض يـــــــرى 
ً
 إ�ـــــــ� البنغاليـــــــة مـــــــن بال��جمـــــــة كث�ـــــــ�ا

  .الفر�سية أو �نجل��ية

 البنغــا�� شــعره �غ�ــ� تــاجور  ســمعت ألن�ــ� صــواب، ع�ــ� الناقــدين �ــؤالء أن �ــ� و�بــدو

  .وال�لمات املعا�ي بانتقال ت�تقل ال ووسوسة لطافة لنغماتھ فأحسست

 ثـم الفر�سـية أو �نجل��ية إ�� البنغالية من تاجور  نقل �� �� الك��ى  ا��سارة أن إال

  .العر�ية إ�� اللغت�ن �ات�ن إحدى من نقلھ ��

 املـــــــاء تمســـــــك كمـــــــا إال تـــــــاجور ) تمســـــــك( قلمـــــــا ل��جمـــــــةا �ـــــــذه إن أقـــــــول  أن وأخ�ـــــــ��

  .الغرابيل

 القليـل، إال القـراء مـن أمسـكھ ملـا �نجل��يـة إ�ـ� نقـل كمـا العر�يـة إ�ـ� نقـل لـو أنـھ ع��

 وأدق القـــــراء، أولئـــــك مـــــن �ك�ـــــ�ون �ســـــيغھ الـــــذي الشـــــعر بم�ـــــ�ان يـــــوزن ال شـــــعاع ألنـــــھ

  .ودنان�� جوا�ر م��ان مواز���م

 بالــــــديار عبـــــوره يــــــوم ال�نـــــد �شـــــاعر ا��تفلــــــ�ن أوائـــــل مــــــن �ـــــان كب�ـــــ� أديــــــب �ـــــ� قـــــال

 ال��يطانيــــة الدولــــة أن إال أحســــب ومــــا العامليــــة، الشــــ�رة �ــــذه ســــر أدري  ال أنــــا: املصــــر�ة

 الشـــاعر �ـــذا فـــأبرزت ال�نـــد ع�ـــ� آال��ـــا مبلـــغ للعـــالم تظ�ـــر أن أرادت وجا��ـــا �ســـلطا��ا

 
ً
  .وثقافة أدب من ال�ند أ�ل بھ أفادت ملا مثال

 : فقــال �يــام تلــك �ــ� تــاجور  ��ــا حي�ــت ال�ــ� التحيــة ع�ــ� �عقــب آخــر أديــب بوكتــ
ً
 أوال

 ال العقــاد بــال فمــا ا��ــواطر؟ �ــذه مثــل ونبــدع القصــيد �ــذا مثــل نــنظم أن نحــن نحســن

  !بإطراب يحظى ال ال�� زامر أم. . . تاجور؟ �نديھ يك�� كما يك��نا

 كعيـــون  �عيــون  ا��مــال يقــ�س مــن كجوابــك ألنـــھ عبــث، القــول�ن ل�ــذين جــواب و�ــل

 عــ�ن إ�ــ� تنظــر أنــت إذ ا��مــران، ال��ــ�ن �أنــھ و�طــن ســليمان، خــاتم �أنــھ وفــم الغــزالن،

 أقـــرب) الشـــروط خــالف( ع�ـــ� أن و�بــدو روح، شـــعور  فيــھ يجتمـــع وفــم بمعنا�ـــا تناجيــك

  !ا��مال إ�� م��ما الدمامة إ��

  .املطروق بال�لم جاء أو وأبدع أخطأ أو أصاب أقول  فال تاجور  أقرأ إن��
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 مــا �ــل �ـ� وأجــد�ا أن�ـ� ثقــة ع�ـ� وأنــا) لطيفـة نفــس نفحـة( عنــده وألـتمس أقــرأه وإنمـا

  .و�يحاء بال�داية مشبع الغور  �عيد صمت من عباراتھ يتخلل ما و�ل ين�� ما و�ل ينظم

  لذلك خذ
ً
 سـبحانھ ال�ـون  خـالق أن ع�ـ� آيـة �ـو العـالم �ـ� يولد طفل �ل: (قولھ مثال

  ).ن��سا من ييأس لم

 أنــھ الشــعر شــروط مــن �ول  الشــرط �ــان وإذا ف��ــا، شــك ال محبــة نفــس نفحــة �ــذه

 نفـس �عـرف ألنـك تلك، �لماتھ �� �ل�ا الشروط تاجور  و�� فقد إ�سانية نفس عن �عب��

 ع�ــــــ� تث�ـــــت فـــــال بال���ــــــان تق�ســـــ�ا أن �عـــــد�ا يضـــــ��ك ال معرفــــــة ال�لمـــــات بتلـــــك تـــــاجور 

  الرقطاء؟ ا��ية تلد�ا جديدة بيضة �ل �� ول الق وما: سألت إذا تجيبك وال القياس،

 أتـــم مطـــردة تـــزال وال نـــاقض ينقضـــ�ا ال إل�يـــة حكمـــة �ـــذا مـــع لتـــاجور  تقـــرأ أنـــك بيـــد

  .اللطاف نفحاتھ مع اطراد

 وال ونمجـــده �عظمـــھ الـــذي ال�ـــو�ي النظـــام �ـــذا مـــا: مدرســـتھ تالميـــذ مـــن تلميـــذ ســـألھ

 �عامــــل كمــــا تلقــــا�ي حــــ�ن تعــــامل��ل العاتيــــة الــــر�ح إن وا��مــــاد؟ ��ســــان بــــ�ن فيــــھ فــــرق 

  بم��انھ؟ ���ء �ل يزن  الذي النظام فأين ��رة، أو ��رة

 �ــ� القطــرة �أنــك حولــك ممــا تنفصــل وال روح لــك ت�ــون  أن أتــود: تــاجور  جــواب ف�ــان

. . ا��مـاد عـالم عـن منفصـل إ�سان أنت حيث من وتزول روحك تفقد إذن إنك الغمار؟

  بـھ �شـعر وال ا��مـاد عـالم عـن تنفصل أن تود أم. 
ً
  نافعـا

ً
 ي�ب�ـ� كمـا اخـتالف ع�ـ� وضـارا

  بجميع الشعور 

  .النظام وقانون  ا��ركة بزوال ال�ون  ع�� تق��� إذن إنك ا��تلفات؟

 ف��ــا مــا ع�ــ� ا���ــة �ــذه مــن أصــدق ب��ــة قو�لــت الــدنيا �ــ� الشــر ��ــة أن أرى  ومــا

  .وشاعر�ة لطافة من

 بال�ـ��ء الشـرور مـن أصـ�ب ذيالـ تـاجور  الكـالم؟ ��ـذا الشر ��ة ينقض الذي ومن

 مـا النـاس كيـد مـن وذاق ك�ـل، و�ـو و��تـھ زوجـھ وماتـت صـغ��، و�ـو أمـھ فماتت الكث��،

  .ا��ياة ينغص

  .الزمان �ذا �� �عوض ال ال�� الدنيا ز�نة من فإنھ حياتھ، وأطال هللا حياه
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  والشعر ا��رب

   

 وال ا��طابـــة مل�ـــات ��ـــ�ذ والثـــورات ا��ـــروب أن �ن قبـــل شـــرحتھ الـــذي رأ�ـــي مـــن

  ت����ـــــا بـــــل الشـــــعر، مل�ـــــات ��ـــــ�ذ
ً
) فـــــردي( الشـــــعر ألن والر�ـــــود، الصـــــمت إ�ـــــ� أحيانـــــا

  وتــــــؤدي ا��ماعــــــات، ب�شــــــاط ت�شــــــط اجتماعيــــــة وا��طابـــــة
ً
 أيــــــام �ــــــ� عنــــــھ غ�ــــــ� ال عمــــــال

  والثورات ا��روب

 حكـــــم حكمـــــھ فإنمـــــا الثـــــورة، أو ا��ـــــرب إبـــــان �ـــــ� و�غـــــا�ي �ناشـــــيد مـــــن يـــــروج ومـــــا

 تـــــنظم كمـــــا بـــــداءة يـــــنظم وال �جتمـــــاع حـــــاالت �ـــــ� ا��مـــــا��� بـــــ�ن ي�ـــــ�دد ألنـــــھ ا��طابـــــة،

  انفراد ع�� الشاعر ��ا ي��نم ال�� القصائد

 
ً
 الناقــدين �عــض إ�ــ� فخيــل البائــدة، �مــم حــروب عــن الك�ــ�ى  املالحــم نظمــت وقــديما

 ذاتخــا ألن خــاطئ، تخيــل رأينــا �ــ� و�ــو الشــعراء، فــراغ وتلقــح الــنظم �ســتد�� املالحــم أن

  املالحـــم
ً
  موضـــوعا

ً
 وصـــف أن كمـــا ا��ـــروب، أيـــام �ـــ� الشـــعر يزد�ـــر أن �ســـتلزم ال شـــعر�ا

 تـــــو�� ال�ــــ� الشــــعر عــــرا�س مــــن ��ســــان ذلـــــك ي�ــــون  أن �ســــتلزم ال قصــــيدة �ــــ� إ�ســــان

  ذلك نقيض ع�� حقيقتھ �� ي�ون  وقد ا��واطر، وتفتق املعا�ي

 انقضــــاء �عــــد ليــــدوالتخ التــــدو�ن ســــ�يل ع�ــــ� تــــنظم م�ــــ�� فيمــــا املالحــــم �انــــت ولقــــد

 ال ال�ــ� التــدو�ن وســيلة �ــ� املنظومــة املالحــم �ــذه و�انــت قصــ��، أو طو�ــل بــزمن ع�ــد�ا

 العصـــر �ـــ� التـــدو�ن وســـائل ك�ـــ�ت فلمـــا. �قـــدم�ن مـــن �ميـــ�ن أولئـــك بـــ�ن غ���ـــا وســـيلة

 املطولـــة، باملنظومـــات ا��ـــروب تخليـــد إ�ـــ� ال��عـــة يضـــعف أن أقمـــن ذلـــك �ـــان ا��ـــديث

 عـن و�عـراب و�عتبـار التعليـق إ�ـ� أقـرب الغـرض �ذا �� تنظم ل��ا القصائد وأصبحت

  والتأر�خ ا��فظ ��الت إ�� م��ا �يام وحوادث ا��ياة �� الشاعر فلسفة

 �شـــغل ا��ديثـــة حرو�نــا مـــن ا��ـــرب ولعــل. الشـــعراء أيـــام مــن ا��ـــروب أيـــام فل�ســت

، املالي�ن وألوف املالي�ن
ً
 واحـدة كراسة تمأل ال رةمختا قصائد بضع عن تنج�� ثم أعواما

 وموضـوع�ا سـاعات بضـع �ـ� تمثـل ال�ـ� الروايـات مـن روايـة سـطور�ا عـدد �� �ساوي  وال

  وال�ساء الرجال من قليلة شرذمة ب�ن أو وامرأة، رجل ب�ن محصور 
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 تميتــھ ال ف�ــ� ال�شــر�ة، واملــذابح املعــامع إبــان �ــ� الشــعر مــن تخلــو ال النفــوس أن إال

 أ��ــا �نالــك مــا و�ــل إليــھ، تنصــرف أن فينــة �عــد فينــة �ذ�ــان عتمنــ وال عليــھ، ت��ــر وال

 خلق��ــــا ال�ــــ� القصــــائد أشــــيع أن ال��يــــب ومــــن الشــــعراء لقــــرائح ا��يــــد باللقــــاح ل�ســــت

 يــنظم أن عادتــھ مــن يكــن ولــم طب�ــب ولكنــھ بالشــاعر لــ�س لرجــل �انــت املاضــية ا��ــرب

 ت�شــــر�ا ولــــم �ل�ـــام أبــــواب تفــــتح كمـــا ال��ظــــات مــــن ��ظـــة �ــــ� لــــھ فـــتح ولكنــــھ الشـــعر،

 ل�ـا القـراء استحسـان �ـ� ت�ـ�دد و�ـ� إال غ���ـا دون  �شر��ا ال�� �نجل��ية الب�ش ��يفة

  إل��ا التفا��م �� بل

 ت��جم�ـا أن أخـرى  أمم وحاولت أيام، �� �نجل��ي  العالم مألت أ��ا شأ��ا من �ان ثم

  الرص�ن تفاؤل وال ا��زن  من يتخلل�ا وما وجرس�ا �ساط��ا أداء �� تف�� فلم

 عــروة �ــ� يل�ســوا أن ال�دنــة ذكــرى  تجــدد �لمــا �نجل�ــ� ا��مــا��� عــادة مــن أصــبح ثــم

 باسـم تقـام ال�ـ� ا���ـ� ألعمـال أثما��ا وتخصص تباع مصنوعة أقحوانة صورة املعطف

  القصيد ذلك موضوع �انت �قحوانة ألن �ايج، املارشال

  :الشاعر الطب�ب قال

) 
ّ

  الندرسالف س�ول  �� �قا�� ترف

  القبور  صلبان ب�ن
ً
  صفوف وراء صفوفا

 
ً
  فيھ نحن الذي امل�ان معالم من معلما

  غناء�ا، �غ�� تزال ال - ل��اع��ا يا - الفضاء �� وللقنابر

  )الن��ان وانطالق املدافع قصف ب�ن تح��ا �ذان �سمع�ا أن وندر

  !املو�ى نحن(

  أحياء كنا قليلة أيام قبل

  الو�اج، الشفق إ�� وننظر العالط الفجر ونحس نحيا وكنا

  محبو��ن وكنا نحب وكنا
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  )ننام الفالندرس س�ول  �� اليوم ونحن

  �عداء، مع النضال عنان بأيديكم خذوا(

  .العنان بذلك إليكم ألقت املتخاذلة أيدينا

  سنوات أيديكم �� بقيت ولو ارفعو�ا. . . عالية الشعلة وارفعوا

  نامض� الذين نحن لنا ع�دكم نقضتم فإن

  مضاجعنا �� ننام فلن

  )الس�ول  �� رفافة �قا�� ظلت ولو

 ســـــ�ول  �ـــــ� تـــــرف �قـــــا�� وعـــــادت ســـــنة، وعشـــــر�ن نيـــــف قبـــــل �بيـــــات �ـــــذه نظمـــــت

  �نالــــك ��ــــوي  �جســــاد وعــــادت الفالنــــدرس،
ً
 إنجل�ــــ�ي  شــــاعر وتنــــاول  ألــــوف، وراء ألوفــــا

 اضــــيةامل ا��ـــرب تنق�ـــ�� أن قبـــل ق�ـــ�� الـــذي الكنــــدي الطب�ـــب ألقـــاه حيـــث مـــن القلـــم

  :فقال

  �قحوان قبور�ا من يطل ال�� �رض تلك ومن �ن،(

  !أخرى  كرة موتانا ي��ض

  ي��عون  ال أ��م قبل من علموا

  قيل إذا
ً
  إ��م يوما

ً
  ماتوا عبثا

ً
  .بالدماء الس�ول  تلك ضرجوا وعبثا

  �عودون؟ �عداء �ؤالء أل�س. . . يحصدوا ولم غرسوا لقد

  .كيل ألف الكيل و�حصدوا ه،غرسو  ما ليحصدوا ي��ضون  فاآلن

  )تموت فال يحفظو��ا، كيف �عرفون  �لمة املو�ى ألن

 تقـــرأ ال�ـــ� القصـــائد صـــاحب نـــو�س ألفر�ـــد �ـــو �بيـــات �ـــذه أضـــاف الـــذي والشـــاعر

  الســــعداء مـــــن نفســـــھ يحســــب ولكنـــــھ �نجل��يـــــة، اللغــــة تقـــــرأ حيـــــث اليــــوم
ً
 مـــــع جـــــرى  إذا

 الشــاعر أبيــات و�ــ�ا�ا ســ�ول��ا �ــ� النغمــة �ــذه مــع وتجــري  مضــمار �ــ� الكنــدي الطب�ــب
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 حيـث �شـيخون  ال أل��ـم و�غـبط�م ا��ـرب ل�ـ�ايا ف��ا ير�ي ال�� ب�يون  لور�س املعروف

  :يقول 

  امل��وك�ن نحن �شيخ كما �شيخوا لن إ��م

  .السنون  �وا�ل�م ع�� تثقل ولن العمر سأم �عرفوا لن إ��م

  تؤب وح�ن الشمس ��بط ح�ن سنذكر�م

  !)غالبون  و�م سنذكر�م(

 منــھ وا��تــار كث�ــ�، �ن ح�ــ� ا��ــالت �شــرتھ الــذي فالشــعر ا��اضــرة ا��ــرب �ــ� أمـا

  قليل

 السيا�ـــــ�� الســــلك رجــــال مـــــن فا�ســــ�تارت رو�ــــرت للســــ�� قصـــــيدة القليــــل �ــــذا ومــــن

 ألنـــھ املـــوارب، و�يحـــاء �نيـــق ال��صـــيع شـــعر�م �ـــ� يـــروق الـــذين الشـــعراء ومـــن النـــا���ن

 محبو�ـة ��ـا يخاطـب �أنھ فر�سا �ز�مة �عد لقصيدةا �ذه نظم السياسي�ن لغة يذكرك

  :فقال ناكثة

  أكن ألم(
ً
  البداية؟ من لك وفيا

  الشباب؟ ع�د منذ ا��ب لك أخلص ألم

  فيك؟ وا�م وال عيو�ك عن مضلل غ�� أحببك ألم

  !والصواب ا��ق إ�� �قرب �و فيك �حسن أن وأعرف عندك ما أسوأ أعرف

  كنت ملث�� وإنك
ً
  عيوب من أخفيھ أكن لم ما علم�ن� وكنت صفوحا

  ومش�نا فام��جنا
ً
  جنب إ�� جنبا

  نواجھ
ً
  منفردين مواج�تھ ع�� نقوى  ال عاملا

  مقبلة؟ و�يام ودي تحفظ�ن أكنت

  كذاك، ل�ست و�يام أحفظ كنت ولك��. . . �عم

  .حصنك من ينال �غراء و�ان
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  ت�تصر�ن أخرى  مرة و�ضعفك

  !. . .وت�س�ن

  الصديق، وت�س�ن ا��ر�ة وت�س�ن نفسك ت�س�ن

  .�غنم�ن ما وح�� ينفعك ما ح�� ت�س�ن بل

  ا��ب و�� من اللماح التورد �عود واليوم

 و�ــتم قــديم مــن كث�ـ�ة قصــص انقضــ�ت كمــا القصـة 1وتنقضــب ا���ــل، مــن م�ـ�ة

 وال وا�ـــن غ�ـــ� أذ�ـــب حـــ�ن �ـــ� كر�ـــك يـــنقص ولـــن تكـــر��ن، �ن وإيـــاي بـــوردو �ـــ� الـــوداع

  )أراك فال جن�� وأنظر الدنيا، وجھ �� وحدي أقف وح�ن أصابك بما م�دود

 �ــــذه قبل�ــــا حــــرب �ــــ� مثلــــھ يقــــال وال ا��اضــــرة ا��ــــرب �ــــ� الرائــــق الشــــعر قليــــل ومــــن

 مــــذياع مـــن) بي��ـــوفن( موســـيقى إ�ـــ� يصـــ�� و�ــــو) ج�ســـون  ولفر�ـــد( نظم�ـــا ال�ـــ� �بيـــات

  :قال. . . بالده ع�� �ملانية القذائف دوي  إ�� و�ستمع أملا�ي

 ال �ــــأن. . . العظــــيم ا��ــــامس بال�شــــيد العــــازفون  �شــــدو �ملانيــــة الــــديار �عــــض مــــن(

  �ناك حرب

  الديار خالل �عيث

  جائح وا��راب الفن يكرمون 

 الـدمار ونـذير الطـائرات أز�ـز بـ�ن العلو�ـة �صـداء إلينـا فت�سـرب أ�واخنا �� ونص��

 ليصـطرعوا فون القـاذ عليـھ يط�ـ� الـذي الفضـاء يحملـھ. . . فضـاء؟ أي يحملھ خالد ��ن

 إ�ـ� سـماء ومـن أرض إ�ـ� أرض مـن ا��الـد وال��ـن العيـون  بـاردة نجـوم تحـت املوت صراع

 ال الفنــــاء أبنــــاء حيــــث و���ــــ�ام �لفــــة يخلــــق �أنمــــا والقلــــوب �ســــماع �ــــ� ينفــــذ ســــماء

 قـــرار إ�ـــ� تنحـــدر قلـــوب �ـــ� والت�ســـيق التوفيـــق ينفـــث و�أنمـــا و���ـــ�ام �لفـــة �عرفـــون 

  . . .)��يق
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 املصـــــلون  �ســــبق حيــــث يتخلفــــون  إ��ــــم فنقــــول  النــــا���ن الشــــعراء نظلــــم ال أننــــا ع�ــــ�

 ال أنــــھ إال ننقلـــھ أن يمنعنـــا ال لبعضـــ�م حســـن شــــعر ا��اضـــرة ا��ـــرب ففـــي. ا���ولـــون 

 بالشـــــعر) كبلـــــنج( ف��ـــــا ارتفـــــع فقـــــد املاضـــــية ا��ـــــرب �ـــــ� أمـــــا و�قتضـــــاب �يجـــــاز يقبـــــل

 �ســــمع�ا ال ال�ــــ� القصــــيدة تلــــك ونظــــم ،إل��ــــا الشــــ�رة رفعتــــھ ال�ــــ� الــــذروة إ�ــــ� ا��ما�ــــ��

  :وم��ا. الك��ياء صولة نفسھ وصالت ا��مية �زة عروقھ �� سرت إال إنجل��ي 

  . . .�ناك الشأو

  كذوب و�م وال خادع رجاء إليھ يبلغنا ال

  ا��ديد معدن من فداء بل

  و�رواح والعزائم باألوصال فداء

  علينا واحد لواجب إنھ

  ا�عط�� واحدة ��ياة وإ��ا

  ا��ر�ة �وت وقد قدماه ت��ض الذي ذا من

  !)الوطن عاش وقد يموت الذي ذا ومن

 إ�ـ� بالقيـاس قل��ـا ع�ـ� و�� الشذرات، �ذه من نختار بما ا���ن �عد ا���ن وموعدنا

  .وصفحات صفحات لھ ت�سع مما غ���ا
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  �دبية السنو�ات

   

 �ـــ� إل��ـــا أشـــرت ال�ـــ�) التاجور�ـــة الســـنو�ة( عـــن �ســـألون  مســـتف�م مـــن أك�ـــ� إ�ـــ� كتـــب

 أن لنــا خطــر: (فيــھ قلــت بالرســالة مقــال مــن تــاجور  إ�ــ� تحي�ــ� �ــ� إل��ــا 1تــاجور  إ�ــ� تحي�ــ�

 بــــازاء تــــاجور  أقــــوال مــــن ف��ــــا كتــــب ممــــا الفــــأل ل�ســــتخرج التاجور�ــــة الســــنو�ة إ�ــــ� نرجــــع

 أو �لمـــة الســـنو�ة �ـــذه أيـــام مـــن يـــوم ول�ـــل ســـ�تم��، شـــ�ر مـــن والعشـــر�ن التاســـع اليـــوم

  . . .)العظيم الشاعر مأثورات من خاطرة أو ب�ت

  يطـــالبون  و�ـــم
ً
 للشـــعراء و�ـــل الشـــاعر؟ صـــنع مـــن �ـــ� �ـــل الســـنو�ة، �ـــذه عـــن بيانـــا

 أو ســـنة �ـــل �ـــ� تتجـــدد و�ـــل الـــوت��ة؟ �ـــذه ع�ـــ� ســـنو�ات تـــاجور  غ�ـــ� املشـــ�ور�ن و�دبــاء

 و�عقيبـات أسـئلة مـن ذلـك أشـباه إ�ـ� واحـد؟ نمـط ع�ـ� تتكـرر  ثـم واحـدة، سـنة �� تصدر

 الطــــا�عون  ف��ــــا أفــــ�ن ال�ــــ� الكث�ــــ�ة الســــنو�ات مــــن نــــوع �ــــ� والشــــعراء �دبــــاء وســــنو�ات

 أو وا��مــال، للفــن ي�شــرو��ا �ز�ــار ���ــ� ســنو�ات ف�نــاك الغر�يــة �مــم �ــ� والناشــرون

 �ز�ـــار بنقـــوش زخرفـــوه وا��مـــال للفـــن م��ـــا �ـــان فمـــا. العمليـــة وا���ـــ�ة للعلـــم ي�شـــرو��ا

 وجعلـوا والر�ـاح�ن، الر�ـاض �ـ� والشعراء �دباء أقوال من شذرات خالل�ا �واون� امللونة

 جمـــال مـــن اســـتطاعوا بمـــا وجملو�ـــا و�وراق، الـــورود مثـــال ع�ـــ� البـــارزة حروف�ـــا �عـــض

 والنقـل الغـرس مواسـم فيـھ رتبـوا العمليـة وا���ـ�ة للعلـم م��ـا �ان وما. والتصو�ر الشعر

 �ــ� نفــع لــھ ممــا للنــور  التعــر�ض أو والتظليــل لســقايةا عــن والنصــائح الوصــايا فيــھ و�ثــوا

  ا��صوص ع�� الز�ر وإنماء النبات وإنماء النبات إنماء

 املكتبــــــات عــــــن املتفرقــــــة املعلومــــــات ف��ــــــا يــــــذكرون الكتــــــب ���ــــــ� ســــــنو�ات و�نــــــاك

 وال�شـــر الطبـــع وقـــوان�ن املتعاقبـــة، أطـــواره �ـــ� الكتـــاب و�شـــأة النـــادرة والكتـــب التار�خيـــة

 الكتــــاب ��ــــا �ع�ــــ� ال�ــــ� و�نبــــاء ا��قــــائق مــــن ذلــــك إ�ــــ� ومــــا وامل�ــــ�جم�ن لف�ناملــــؤ  وحقــــوق 

 �خـرى  املعلومـات تختلـف كمـا تختلـف نف�سة بمقدمة السنو�ة يصدرون وقد والقراء،

 
ً
 أو الـــرحالت مح�ـــ� أو العصـــاف�� ���ـــ� ي�شـــرو��ا ال�ـــ� الســـنو�ات و�كـــذا عـــام �عـــد عامـــا
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. والذوقيـة النفسـية واملتـع الل�ـو ضـروب مـن لكذ إ�� وما الر�اضة مح�� أو الصيد مح��

  عنده جمع�ا فمن

 لعلـھ بل و�وا��ا، طال��ا بھ �شتغل بما و�شتغل فراغ�ا يمأل أن الضروري  من فل�س

 واملقت�سـات الطوائـف ألشـتات جـامع بكتـاب م��ـا سـنو�ة �ـل: للمعرفـة مكتبـة م��ـا يجمع

  و�خبار

 م��ـــا تخصـــص ال�ـــ� املألوفـــة الســـنو�ة تاملفكـــرا ف�ـــ� والشـــعراء �دبـــاء ســـنو�ات أمـــا

 الشـاعر أو لألديـب يجعلـون  ولكـ��م العـام، أيـام مـن يـوم ل�ـل صـفحة من أقل أو صفحة

 نقـده �ـ� الكتـاب كبـار مـن ل�اتـب قـيم وفصـل ب��جمتـھ يصـدرو��ا باسمھ مفكرة املش�ور 

 الســـنة أيـــام مـــن ليـــوم صـــفحة �ـــل و�قرنـــون  ون�ـــ�ه، شـــعره ومزايـــا بخصائصـــھ والتعر�ـــف

 الصـــفحة اشـــتملت ور�مـــا �ســـ�ب، إليـــھ، تمـــت أو املوعـــد تناســـب مختاراتـــھ مـــن فحةبصـــ

 �ــ� التفــاوت حســب ذاك، مــن أك�ــ� ع�ــ� اشــتملت ور�مــا واحــد، ب�ــت أو واحــدة فقــرة ع�ــ�

  واملوضوع ا���م

 يصـدرون قـد املتعـددين الطـا�ع�ن ولكـن سـنة، �عـد سـنة املفكـرات �ـذه تتغ�� وقلما

 أو�ـــ� املتعـــددة املفكـــرات أو املفـــردة املفكـــرة ت�ـــون  دوقـــ واحـــد، لشـــاعر متعـــددة مفكـــرات

 الكتـــب مـــن والنظـــر بـــالقراءة وأحظـــى الشـــاعر، لـــذلك تختـــار ال�ـــ� ا��تـــارات أحســـن مـــن

 إ�ــ� احتــاج و�لمــا صــاح��ا م�ــ�� حيثمــا وال��ــار بالليــل تحمــل وال رفوف�ــا ع�ــ� توضــع ال�ــ�

  !ت��بامل منھ يفرغ ال لل��ب معرض و�نا اليومية مفكراتھ �� النظر

 أبرعــھ ع�ــ� ال�شــو�ق يوجــد و�غــراء ال�شــو�ق عــن القــراء �ســتغ�� حيــث الغــرب ففــي

 يوجــد ال واملغر�ــات املشـوقات جميــع إ�ــ� يحتـاجون  حيــث الشــرق  و�ـ� أشــده ع�ــ� و�غـراء

 الــدرس �ــ� النــاس أز�ــد �ــأ��م ا���ــل مــن ��ــم مــا ع�ــ� يزالــون  وال ُ�غــرى، مــن وال ُ�غــرى  مــن

  وعندنا عند�م والقراءة الكتابة شؤون �� ال��ب بمعرض وحده �ذا ول�س و�طالع

 مــــن �عطــــي مــــا �عطــــ��م قرائــــھ مــــن ا��ـــزاء بأحســــن ال�اتــــب يظفــــر حيــــث الغــــرب ففـــي

 العيــــب أســــباب لــــھ يتمحلــــون  وال القيــــود، عليــــھ تثقــــل وال الشــــروط، تر�قــــھ وال ثمراتــــھ،

  شـو برنـارد ع�ـ� �شـ��ط مـن إنجل�ـ�ا �ـ� فلـ�س. و�نتقـاص والتج�ـ�
ً
 ��يتـھ، يحلـق نأ مـثال

 أو بــھ، يــدين مــا بمثــل و�جتمــاع السياســة �ــ� يــدين أو طعامــھ، �ــ� النباتيــة بدعــة يقلــع أو
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  اعتقـــاده أو مع�شــتھ �ـــ� يــن��
ً
 �غ�ـــ� ال حيـــث الشــرق  و�ـــ� لنفســھ ارتضـــاء الــذي غ�ـــ� ن��ــا

 ال املمعــود، الطفــل �ــأ��م القــراء جم�ــرة أو القــارئ  العــالم تــرى  القــراء، وفــر ولــو ا��ــزاء،

 ا��لــوى  �عطيــھ: ومق��حاتــھ مطالبــھ مــن أ��ــب وال زاده، مــن أقــل وال شــروطھ، مــن �أك�ــ

 وال��ــــــم ا���ــــــ� و�عطيــــــھ وال��ــــــم، ا���ــــــ� فيطلــــــب الفاك�ــــــة و�عطيــــــھ الفاك�ــــــة، فيطلــــــب

 و�ــــتحكم املطبــــوخ، أعطيتــــھ إذا الشــــواء و�طلــــب الشــــواء، أعطيتــــھ إذا املطبــــوخ فيطلــــب

 بالشـاري، �ـو وال باآل�ـل، �ـو ال ثـم! !الصـدقة بمطعـم ش�يھ أو الصدقة، مطعم �� و�و

 للطــــا�� العـــالج يلـــتمس أن قبـــل القابليـــة ضـــعف مــــن عنـــده ملـــا العـــالج بـــامللتمس �ـــو وال

 ال ملــاذا ال�اتــب ف�ــذا: �ذ�ــان و�صــك �ذان يطــرق  مــا غرائــب واســمع الطعــام وأصــناف

 �ـ� يكتـب ال اذاوملـ الف�ا�ـة، �ـ� يكتـب ال وملـاذا الدين، �� يكتب ال وملاذا القصة، �� يكتب

 ال ملـــــــاذا أو ��يتـــــــھ، يطلـــــــق ال ملـــــــاذا ال�اتـــــــب و�ـــــــذا. . . ا��لـــــــة؟ تلـــــــك أو ال�ـــــــ�يفة �ـــــــذه

 و�ـــــذا بفــــالن؟ ���ـــــاب عــــن يقلـــــع وال بفــــالن ���ـــــب ال ملــــاذا ال�اتـــــب و�ــــذا. . . يقصــــ�ا؟

  القـــــــراء جم�ـــــــرة إ�ــــــ� يتوجـــــــھ ال ملـــــــاذا ال�اتــــــب
ً
  قارئــــــا

ً
 �عتـــــــذار ب�ـــــــ�اب وج�ــــــھ ليعفـــــــر قارئـــــــا

  إن�ار؟ من �سومونھ ما ينكر أو اع��اف من �سومونھ بما و�ع��ف ر،و�ستغفا

 وأن ا��ــــزاء، يقــــل مــــا بمقــــدار تز�ــــد عنــــدنا الشــــروط أن ف��ــــا ر�ــــب ال قاعــــدة وخــــذ�ا

  ���يب؟ �ذا أل�س الشروط تقل ما بمقدار يز�د عند�م ا��زاء

 الط�ـــاة ك�ـــ�ة �ــ� �ـــ�يح ��ـــب مــن ومـــا ا��قيقــة، دون  الظـــا�ر �ـــ� ��ــب ولكنـــھ. ب�ــ�

 حيــث �تقــان إ�ــ� وال�ســابق �فتنــان ك�ــ�ة �ـ� �ــ�يح ��ــب مــن وال ��لــون، يك�ــ� حيـث

 ط�ـاة ألن وال��غيـب وال�شـو�ق وال�شـر الطبـع �ـ� يفتنون  فالغر�يون  م�ان �� الط�اة يك��

 مطلـوب الطعـام ألن عنـد�م الشـروط تقل وكذلك كث��ون �دب وآك�� كث��ون، �دب

 أمـــا �ذواق مـــن غ���ــا �ـــ� �ســـغ لــم إن �ذواق �عـــض �ــ� وســـا�غ �نـــاك، يطلــب لـــم إن �نــا

 و�شــ��اط �ق�ــ�اح عــن يقلــع وكيــف جانبــھ؟ إ�ــ� الطــا�� �عــ�ش فكيــف املمعــود الطفــل

  �شت��؟ وال يأ�ل ال و�و
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 و��ــ� يطل��ــا أن دون  وافيــة �املــة شــروطھ ليجــد إنــھ ثــم واق�ــ�ح اشــ��ط ملــا أ�ــل أنــھ لــو

 فيجيـــــدون  الط�ــــاة ي�نـــــافس ثــــم ��لـــــون، يك�ــــ� يـــــثح يك�ــــ�ون الط�ـــــاة ألن تقاضــــ��ا، �ــــ�

  .و�بدعون 

 �ـ� افتنـا��م �عـد نأخـذ لم ولكننا الغر�ية، الطباعة من السنو�ة املفكرات أخذنا لقد

 وصـــــنف ا���ـــــم �غ�ـــــ� الســـــنو�ة مفكراتنـــــا تختلـــــف فقلمـــــا. موضـــــوعا��ا �ـــــ� وال أوضــــاع�ا

 أو مرسـوم قصد غ�� ��ع و�مثال ا��كم �عض عل��ا يز�دون  وقد الغالف، ولون  الورق

  منوعة تفرقة

 فيتخــذوا والطــا�ع�ن الناشــر�ن مــن طائفــة إ�ــ� يصــل أن وأود املقــال �ــذا ألكتــب وإ�ــي

  املفكــرات مــن
ً
  �دب ومــن لــألدب مروجــا

ً
 للمتن�ــ� مفكــرة لنــا و�خرجــوا للمفكــرات، مروجــا

 عبـــــده ودمحم املقفـــــع وابـــــن ل��ـــــاحظ ومفكـــــرات الرومـــــي، البـــــن ومفكـــــرة للبح�ـــــ�ي  ومفكــــرة

 عصــورنا �ـ� والقـادة واملصــ���ن الكتـاب مـن العظمــاء وسـائر زغلـول  وســعد أمـ�ن وقاسـم

 واحـــــد أديـــــب ع�ـــــ� مقصـــــورة مفكـــــرة ع�ـــــ� �قبـــــال قلـــــة خيفـــــت وإذا. وا��اضـــــرة الغـــــابرة

 منتخــب ديــوان �ل�ــا املفكــرة مــن فيجتمــع. متعــددين ألدبــاء متفرقــة طبعــات م��ــا فلتطبــع

 �ختيــــــار حســــــن إذا واحــــــدة مفكــــــرة مــــــن أك�ــــــ� حــــــدالوا القــــــارئ  و�قت�ــــــ� العر�يــــــة، ألدبــــــاء

  والتنو�ع

 يبـــــاع الـــــذي الصـــــغ�� الكت�ـــــب أن أخـــــال فـــــال القـــــراءة عـــــن �عـــــراض مـــــن يكـــــن وم�مـــــا

 إذا القــــــراء مئـــــات �عــــــدم املعـــــري  أو للمتن�ـــــ� مع�ــــــ� وســـــت�ن ثالثمائــــــة و�حتـــــوي  بـــــدر��مات

 ولكنــھ الكتــب،و  الــدواو�ن لقــراءة ي�شــط ال مــن عليــھ يقبــل وقــد �لــوف، عليــھ اســتك��نا

 تقييــد أو موعــد إلثبــات صــفحة قلــب �لمــا املع�ــ� �عــد واملع�ــ� الب�ــت �عــد بالب�ــت ي�ســ��

  حساب

 الســــنو�ة املفكــــرات �ــــذه أجلــــھ مــــن وذكرنــــا بالتحيــــة بــــدأناه الــــذي تــــاجور  إ�ــــ� و�عــــود

  انتظرنـــاه الـــذي النبـــأ وأن ا��طـــر مـــن بمنجـــاة بـــات أنـــھ هللا فنحمـــد
ً
 قـــد �ســـالمتھ م�شـــرا

 جمـــال لـــھ ف�ـــان الســـالمة، أنبـــاء فيـــھ نـــدرت الـــذي الع�ـــد �ـــذا �ـــ� العـــالم ءأرجـــا بـــ�ن ســـرى 

  أوانھ �� امل�شود ال��فيھ وغبطة املوموقة الندرة
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: ف��ـا يقـول  ال�ـ� ا��ر�ـف تحيـة لـھ فنقـرأ أكتـو�ر ش�ر ع�� التاجور�ة السنو�ة ونفتح

 مـ��م: الظـالم لعبـور  �خ�ـ� الـزورق  �ـ� أقلعـوا الـذين السـفر أتبع أن و�ودي. يومئ املساء(

 ع�ــــ� اج�ــــ�أ قــــد و�ل�ــــم البعيــــد، الشــــاطئ إ�ــــ� يــــذ�ب مــــن ومــــ��م مقــــره، إ�ــــ� راجــــع �ــــو مــــن

 الصــيف م�ــ� وذ�ــب الــزورق  وأخطــأت مقــري  تركــت قــد وحــدي املــورد ع�ــ� وأنــا الرحيــل،

 ليبـذر�ا وا��يبـات الع�ـ�ات يجمـع الـذي ا��ـب أنتظـر و�أنـذا. حصـاد الشـتاء �� �� ول�س

 
ً
  )ا��ديد ال��ار يطلع ح�ن الثمر تن�ت أن ع��� الظالم، �� دموعا

ل�ـــ�: (التاليـــة الصـــفحة �ـــ� لـــھ نقـــرأ ثـــم  واغمـــر الســـو�عة، �ـــذه �ـــ� تقبل�ـــ�. . . رب يـــا تقبَّ

 موسـعة السـو�عة �ـذه وا�شـر. عنـك البعـد �ـ� انقضـت ال�� الي�يمة �يام تلك بال�سيان

 ال ثـــم إل��ـــا تجـــذب�� ال�ـــ� �صـــوات أقتفـــي ذا فكـــم ضـــيائك، وتحـــت ��ـــرك ع�ـــ� فســـيحة

 مـــن �لماتـــك إ�ـــ� أصـــ�� حيـــث ســـالم �ـــ� أجلـــس أن رب يـــا �ب�ـــ� فـــاليوم. م�ـــان إ�ـــ� ��ـــدي��

  )السكينة �ذه خالل

  يوم �ل صفحة �� الغيب وإ�� الغيب من رسالة لھ الذي الشاعر و�� ذلك
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  والشعر ا��رب حول 

   

 اإلينـــــ وطلـــــب والشـــــعر، ا��ـــــرب �ـــــ� مقالنـــــا ع�ـــــ� �عقبـــــون  �دبـــــاء القـــــراء �عـــــض كتـــــب

  �عضــــ�م
ً
 جميــــع ت��ــــص لعل�ــــا ال�ــــ� املالحظــــات �ــــذه نجمــــع فــــنحن �يضــــاح، مــــن مز�ــــدا

 �ـــ� جـــواب إ�ـــ� م��ـــا يحتـــاج مـــا ع�ـــ� ونجيـــب املقـــال، ذلـــك �ـــ� آرائنـــا ع�ـــ� تـــرد ال�ـــ� ا��ـــواطر

  .�يجاز من ���ء

 الغر�ــي الشــعر ضــوء ع�ــ� بحثــھ �ــ� �ســ�� رأيتــھ ملــا: (خضــر حســان عبــاس �ديــب قــال

 بالشـــــعر أست�ـــــ��ء جعلـــــت الشـــــعر ملكـــــة ��ـــــ�ذ ال ا��ـــــروب �ـــــ�ى ف الغر�يـــــة وا��ــــوادث

 كمـا الشـعر مث�ـ�ات أفعـل مـن العـرب لـدى �انـت ا��رب فرأيت العر�ية وا��روب العر�ي

  املع�� �ذا �� �ديب قال ما آخر إ��) واملوت وا��رب ا��ب يوحيھ الشعر: يقولون 

 أضـعاف عشـرة يبلغ نأ ي�ب�� �ان ا��رب �� قيل الذي العر�ي الشعر أن نراه والذي

 أيــام قضــت الباديــة القبائــل ألن �خــرى، �غــراض �ــ� قيلــت ال�ــ� واملقطوعــات القصــائد

 ال�ــ�اعة أصــبحت ثــم وفتوحــھ، �ســالم بحــروب العــرب أشــتغل ثــم قتــال، �ــ� ا��ا�ليــة

  ا��ر�ية
ً
  .و�مراء امللوك �� الشعراء ملدائح معرضا

 �ـــ� العشـــاق شـــعر بلغـــھ مـــا العر�يـــة ةاللغـــ �ـــ� ا��ـــرب شـــعر يبلـــغ ال جميعـــھ �ـــذا ومـــع

 الصــلي�ية ا��ــروب اســتغرقت وقــد مقــداره أو الشــعر قيمــة إ�ــ� نظرنــا ســواء واحــد جيــل

 �قطـار، مـن تناولـت مـا وتناولـت �مـم، مـن شـملت مـا وشـملت الزمن، من استغرقت ما

 معشـوقة �ـ� املشـ�ور�ن مـن واحـد عاشـق لقصـائد بمسـاو �لھ الشعري  محصول�ا ول�س

  �ــــذا وحســــبك .واحـــدة
ً
 الــــزمن �ــــ� ح�ــــ� الشــــعراء لقــــرائح ا��ــــروب إيحـــاء مبلــــغ ع�ــــ� دلــــيال

  .القديم

 الـزمن حكـم يخـالف حكمـا �ـذا �ـ� القـديم للـزمن ألن) القـديم الـزمن �ـ� ح��( ونقول 

 والداعيـــــة ا��طيـــــب �وظـــــائف) شـــــ�� وظـــــائف( يـــــؤدي يومئـــــذ الشـــــاعر �ـــــان إذ. ا��ـــــديث

 بالتخصــيص تفرق�ــا ثــم الوظــائف، جتمــاعا �ــ� املع�ــودة ألســنة ع�ــ� والشــادي وامل�ــ�ل

  الواحـــد الرجـــل �ـــان النحـــو �ـــذا وع�ـــ�. والتنو�ـــع
ً
، �ا�نـــا

ً
  أصـــبح ثـــم وطب�بـــا

ً
 ��ميـــع طب�بـــا
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 وعنـدنا ا��ـديث وعنـدنا ا��ـديث الـزمن �� أصبحنا ثم الك�انة، �� عملھ و�طل �مراض

  خمسون 
ً
  .قادرون أطباء و�ل�م �خر، مرض أحد�م �عا�� ال طب�با

 املنظومـة املالحـم إن فقلنـا والشـعر ا��ـرب عـن السابق مقالنا �� إليھ أومأنا ما و�ذا

 فلمـــا �قـــدم�ن، مـــن �ميـــ�ن أولئــك بـــ�ن غ���ـــا وســـيلة ال ال�ــ� التـــدو�ن وســـيلة �ـــ�( �انــت

 تخليــد إ�ــ� ال��عــة يضــعف أن أقمــن ذلــك �ـان ا��ــديث العصــر �ــ� التــدو�ن وســائل ك�ـ�ت

 إ�ــ� أقــرب الغــرض �ــذا �ــ� تــنظم ال�ــ� القصــائد توأصــبح املطولــة، باملنظومــات ا��ــروب

  . . .)الشاعر فلسفة عن و�عراب و�عتبار التعليق

 شــأن فــذلك القــديم الــزمن �ــ� وامل�ــ�ل�ن ا��طبــاء ملوضــوعات الشــعراء �عــرض فــإذا

 فأصـــبح التـــدو�ن، ووســـائل ا��طابـــة مطالـــب فيـــھ �عـــددت الـــذي �ـــذا زماننـــا �ـــ� يـــدوم ال

  املعقول  منصرفة غ�� �� ال���ء صرف من أو فضول،ال من ف��ا الشعر تض�يع

 سـو�عات مـن لـھ فالبـد الشـاعر أمـا: (اليمانيـة البعثـة عضـو ز�ـادة يح�ـ� �ديـب وقال

  �ـــــان فـــــإن صـــــيحاتھ، ب��اعتـــــھ يـــــدبج ثـــــم فكـــــره أشـــــتات ف��ـــــا يجمـــــع
ً
  شـــــاعرا

ً
  حقـــــا

ً
 عبقر�ـــــا

 �الشـاعر ھوقراءتـ شـعره ل��ديـد با��مـا��� و�سـتأثر ا��طيـب من�ـ� �غتصـب أن استطاع

 إ�ـ� ي�ـ�ل  ال أنـھ �ـ� السـر �ـو �ـذا ولعـل. بالفشـل سـيم�� بـالطبع ف�ـو وإال كبلـنج، �نجل��

 شـعره وجـودة بإل�امـھ �سـتطيع أنـھ نفسـھ مـن وثق من إال ا��روب أيام �� الشعر ميدان

  )شعره قراءة ع�� و�حمل�م ا��ما��� بقلوب �ستأثر أن

 ال�ـــ� �ناشـــيد قبيـــل مـــن �ـــان إنمـــا بلـــنجك نظمـــھ مـــا ألن �ديـــب قـــال كمـــا �مـــر ولـــ�س

  .واملقاالت ا��طب كحكم الصدد �ذا �� فحكم�ا فردية، ول�ست اجتماعية إ��ا قلنا

 فلــــم أقــــوام�م بــــ�ن العليــــا الــــذروة �ــــ� فحــــول  شــــعراء وا��ــــروب الثــــورات حضــــر وقــــد

  إال ف��ــا ينظمــوا
ً
  قلــيال

ً
 شــعرأ �ــان ملتــون  ف�ــذا واملعــا�ي �غــراض ســائر إ�ــ� بالقيــاس جــدا

 إ�ـ� بالقيـاس ف��ـا نظـم فمـاذا �نجل��يـة، الثورة حومة �� و�ان �نجل��، من عصره أبناء

  �خرى؟ �غراض �� نظمھ ما

 وحـرب الثـورة حضـر وقـد الفر�سـي�ن من عصره أبناء أشعر �ان �وجو فكتور  و�ذا

 ليقــا �وجـو عــن يقـال ومــا املوضـوعات؟ سـائر �ــ� نظـم ومــاذا ف��ـا؟ نظــم فمـاذا السـبع�ن
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 �ــــ� الفر�ســــية الثــــورة ال�ســــو الــــذين الشــــعراء وجملــــة وشــــي�يھ مــــرت�ن وال شــــاتو�ر�ان عــــن

  .الع�ود من ع�د

 و�ـان �يطاليـة الثـورات وحضـر قومـھ شـعراء أشـ�ر �ـان �يطـا�� �ارود��ـ�� وكذلك

 
ً
 ع�ـــــ� الشـــــيطان �شـــــيد �ـــــ� السياســـــية آرائـــــھ عـــــن �عـــــراب فضـــــل ولكنـــــھ ثـــــائر، أبـــــن ثـــــائرا

  .ا��روب �� تنحصر ال ال�� ا��وادث ���يل

 حـــروب �ـــ� ينظمـــوا لـــم زمـــا��م �ـــ� �ملـــان شـــعراء أعظـــم و�ي�ـــ� وشـــيلر جي�ـــ� وكـــذلك

 القـــيم شـــعر�م مـــن م�ملـــة شـــذرات إال الوطنيـــة والثـــورات نـــابليون  عصـــر و�ـــو عصـــر�م

  .غ��ه ع�� املقدم

 الشـعراء مئـات وفيـھ سـنوات أر�ـع قاطبـة العـالم أقطـار املاضـية ا��ـرب شغلت ولقد

  �عقبـــوا لـــم ثـــم وشـــرقي�ن �نغـــر�ي مـــن
ً
 شـــاعر ديـــوان يضـــارع مـــا القـــيم الشـــعر مـــن جميعـــا

 مـــن أكســـفورد مجموعـــة اختيـــار �ـــ� إليـــھ ع�ـــد الـــذي بيـــ�س الناقـــد الشـــاعر وجـــاء. واحـــد

 نظــم الــذي النــادر إال ا��ــرب قصــائد مــن يث�ــت فلــم ســنة خمســ�ن �ــ� �نجل�ــ�ي  الشــعر

 بحــذاف��ه املوضــوع ألن القصــائد تلــك أ�مــل إنــھ ا��موعــة مقدمــة �ــ� وقــال أن��ا��ــا، �عـد

  .�ثبات �ستحق ال

 أوقــات مراجعــة ومـن الفحــول  دواو�ــن مراجعـھ مــن لنـا تنج�ــ� ال�ــ� ا��قيقـة �ــ� وتلـك

 مــــن شــــرط ا��ــــروب �ــــ� الــــنظم أن يزعمــــون  مــــن بــــزعم نــــأ�ي أيــــن فمــــن. الك�ــــ�ى  ا��ــــروب

  الشعراء؟ أساط�ن �� معيب إ�مالھ وأن الشاعر�ة، شروط

  ولكــن
ً
 أ طالبــا

ً
 �ــ� أذاعــھ أمــ�ن أحمــد لألســتاذ رأي إ�ــ� يلفت�ــ� إ�ــ� كتــب ا��امعــة �ــ� ديبــا

 فــــال اليــــوم يقلبو��ــــا( إ��ــــم ال�ــــ�ف قــــراء عــــن فيــــھ وقــــال هللا رحمــــھ حــــافظ ذكــــرى  يــــوم

  ف��ــا يجــدون 
ً
 ف��ــا يجــدوا لــم كمــا الب�ــ�ول بطاقــة �ــ� وال الر�ــف ��ــرة �ــ� وال غــارة �ــ� شــعرا

 حـافظ يقـول  �ـان قـد. . . والشـرق  مصـر وآمـال والشـرق  مصر آالم �� ذلك من أ�م �و ما

  لھ نجد لم ثم �لھ بذلك
ً
  )خلفا

 أن بـــھ أو�ــ� �ـــان أنــھ ورأ�ــي أمـــ�ن، أحمــد �ســتاذ بـــھ أف�ــ� فيمــا رأ�ـــي الطالــب و�ســأل��

 �ـ� الـنظم �ـو الشـاعر�ة م�ـ�ان أن ��ـا قـرر  ال�� الفتوى  �ذه �� أعتمد عالم أستاذه �سأل

  الر�ف؟ إ�� ةوال��ر  الب��ول و�طاقات الغارات
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 �غــرق  كمــا �ور�يــ�ن مشـا�ل مــن نظائر�ــا �ـ� لتغــرق  القبيــل �ـذا مــن ال�ــ� مشـا�لنا إن

 ال�ــ� املوضــوعات تلــك �ــ� للــنظم �م�ــم يفرغــوا لــم بــال�م فمــا الزاخــر، العــيلم �ــ� ا��ــدول 

  هللا؟ رحمھ حافظ طبقة �� شاعر �ل�ا أور�ا �� أل�س أم�ن؟ أحمد �ستاذ يق��ح�ا

 ع�ـــ� نحـــرم ولكننـــا إل��ـــا، ومـــا الب�ـــ�ول بطاقـــات �ـــ� الـــنظم الشـــاعر ع�ـــ� نحـــرم ال نحـــن

 أحمـــد �ســـتاذ إيمـــان أن ونحســـب الشـــاعر�ة، م�ـــ�ان الب�ـــ�ول بطاقـــات يجعـــل أن الناقـــد

 �ــــ� يجارونــــھ ال الــــذين الشــــعراء بخطــــأ ال��يــــب ا��ــــزم �ــــذا مــــن بــــھ أحــــرى  بخطئــــھ أمــــ�ن

 لــــھ ول�ســــت يرت�يــــھ، افيمــــ ســــند صــــاحب وال ناقــــد وال �شــــاعر �ــــو ولــــ�س للشــــعر، ف�مــــھ

  املناسبات ومختلف املقاصد مختلف �� الشعراء نظم بما إحاطة

 لألســـتاذ �شـــرتم و�عـــد،: (. . . �مضـــاء صـــاحب مـــن التـــا�� ا��طـــاب الرســـالة إ�ـــ� وورد

  العقاد محمود عباس
ً
  مقاال

ً
 اسـمحوا ،)والشـعر ا��رب( �عنوان 381 العدد �� افتتاحيا

  :يأ�ي بما متعامل املقال �ذا ع�� أعلق أن ��

  لــ�س - 1
ً
 ال�ــ� كــراي مــاك جــون  قصــيدة �شــرت �نجل��يــة البــ�ش مجلــة أن �ــ�يحا

 التفـــا��م �ـــ� بـــل ل�ـــا، القـــراء استحســـان �ـــ� ت�ـــ�دد و�ـــ� إال ،)الفالنـــدرز  ســـ�ول  �ـــ�( عنوا��ـــا

 مجلــة �ــ� �مر��ــي راج�ــ� بر��ــارد قــال كمــا والواقــع وا��ــق. العقــاد �ســتاذ قــال كمــا إل��ــا

 بــــا��روف و�شــــر�ا جمــــال مــــن القصــــيدة �ــــ� مــــا قــــدر ا��لــــة محــــرر  إن تــــيمس نيو�ــــورك

  .العظيمة �دبية املناسبات �� إال الب�ش �ستعمل�ا ال ال�� الكب��ة

 �ــذا أن والواقــع) نحيــا وكنــا أحيــاء كنــا: (يــأ�ي مــا ال��جمــة �ــ� العقــاد �ســتاذ ذكــر - 2

  .فقط �كذا جل��ي �ن �صل ألن لھ مع�� ال امل��جم �ستاذ من تكرار

 ل�ـــــان النضــــال شــــعلة قـــــال أنــــھ ولــــو غر�ـــــب، و�ــــذا بالعنــــان �لمـــــة �ســــتاذ تــــرجم - 3

 أيــــدينا مــــن إلــــيكم أســــلمنا�ا الشــــعلة إن: املــــو�ى لســــان ع�ــــ� يقــــول  الشــــاعر ألن أصــــدق،

  .املتخاذلة

. سـنوات أيـديكم �ـ� بقيـت ولـو ارفعو�ـا. . . عاليـة الشعلة وارفعوا: امل��جم و�قول  - 4

  الكندي كالم �� ول�س
ً
. سـنوات الشـعلة بقـاء أي �خ�ـ�، الشـرط �ـذا إ�ـ� �شـ�� مـا مطلقا

  . . .)�ثن�ن ب�ن وشتان قرأ العقاد �ستاذ أن وأظن
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  )حسن الغ�� عبد دمحم(

  لــــــ�س للقصــــــيدة القــــــراء استحســــــان �ــــــ� البــــــ�ش تــــــردد أن فأمــــــا
ً
 لــــــ�س ف�ــــــو �ــــــ�يحا

  .ب��يح

 عشـــر�ن �عـــد( كتـــاب مـــن) 721( الصـــفحة إ�ـــ� يرجـــع أن ا��طـــاب صـــاحب يفيـــد وقـــد

 
ً
  :باإلنجل��ية نصھ ما �ناك فيقرأ العظ�� وا��رب الشعر فصل ��) عاما

  �عيد إنھ: (وترجمتھ
ً
 أّي  توقعـا مـرة أول  �شـر�ا الـذي البـ�ش محـرر  أو النـاظم أن جـدا

  )�مة خيال ع�� السلطان من ل�ا سي�ون  ما توقع

 اللغـة أن يـدرك مـن يدركھ خطأ ف�و لھ مع�� ال تكرار) نحيا أحياء كنا( قولنا أن وأما

) أحيـاء كنـا( قولنـا وأن واملع�ـ�، اللفـظ بتكـرار التوكيـد ولغة املطلق املفعول  لغة العر�ية

  )أحياء كنا( قولنا غ��

  ي�ـــون  فقـــد غر�ـــب بالعنـــان ترجمـــة أن وأمـــا
ً
 أو حقيقـــي عنـــان �نـــاك �ـــان لـــو �ـــ�يحا

  ت�ون  ح�ن ولك��ا حقيقية؛ شعلة
ً
 يج�ـل ال امل�ـ�جم �ـان إذا سـيما وال ��ـاف غرابـة ال مجـازا

  )عالية الشعلة وارفعوا: (قال ح�ن التا�� السطر �� ترجم�ا كما الشعلة معنا�ا أن

 بــــــھ يــــــراد حــــــ�ن بالعنــــــان �خــــــذ �عرفــــــون  والعــــــرب العر�يــــــة، اللغــــــة إ�ــــــ� ن�ــــــ�جم ونحــــــن

 دثون يتحـ كمـا �عيـد، مـن والنضـر والـذكرى  للـذكر أال الشعلة رفع �عرفون  وال �ستالم،

 بلفظــھ، يــرد لــم وإن بمعنــاه مف�ــوم ف�ــو الســن�ن ذكــر وأمــا نــار رأســھ �ــ� الــذي العلــم عــن

  السن�ن؟ طول  البقاء ��ا يقصد لم إن الشعلة بقاء �و فما وإال

 و�عـد، وأسـلم لـھ أنفـع فـذلك يت��م، أن قبل يتعلم أن ا��طاب لصاحب ونصيح��

 يقــــــــاس ال الشــــــــاعر�ة مــــــــن ا��ــــــــادث نصــــــــ�ب أن والشــــــــعر ا��ــــــــرب �ــــــــ� القــــــــول  فخالصــــــــة

 فاجعـــة م��ـــا فصـــور  واحـــد فـــرد حيـــاة تنـــاول  شـــاعر فـــرب. بالعـــدد يحســـب وال بال�ـــ�امة

 �لــوف مئــات ف��ــا مــات فر�مــا زما��ــا، �ــ� �شــ�ت ال�ــ� ا��ــروب ت��ــ�� حــ�ن �عــ�ش خالــدة

  معاصــــرو�ا لنــــا ي�ــــ�ك وال الصــــلي�ية ا��ــــروب اســــتغرقتھ مــــا ا��ــــروب �ســــتغرق  وقــــد
ً
 أثــــرا

  .واحد فرد حياة ع�� تدور  ال�� لواحدةا القصيدة تلك يضارع
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  �قاصيص حكمة

   

  قرأت
ً
 أن�ـ� أذكـر فـال والسياسية �جتماعية الفلسفات ب�ن التفرقة �� كث��ة فصوال

 البقـرت�ن قصـة لنـا تمثل�ـا ال�ـ� التفرقـة مـن وأفكـھ أظرف تفرقة معدودة سطور  �� قرأت

  :ي�� فيما ن��ص�ا ال�� �مر�كية

 ت�ــون  أن والشــيوعية. إحــدا�ما جــارك فتعطــي بقرتــان لــك ت�ــون  أن �ــ� فاالشــ��اكية

 �ــــ� أنــــك تحســــب مــــا اللــــ�ن مــــن و�عطيــــك �لت��مــــا ا���ومــــة منــــك فتأخــــذ�ما بقرتــــان لــــك

 إ�ــــ� اللــــ�ن وترســــل عنــــدك البقــــرت�ن فتبقــــى بقرتــــان لــــك ت�ــــون  أن والفاشــــية إليــــھ حاجــــة

  .ا���ومة

  .البقرت�ن معك وتأخذ أنت فتأخذك ا���ومة فتأ�ي بقرتان لك ت�ون  أن والناز�ة

 فتصــــــطاد بقرتــــــان لــــــك ت�ــــــون  أن روزفلــــــت طر�قــــــة ع�ــــــ� ا��ديــــــد �مر��ــــــي و�صــــــالح

  !ال��اب ع�� لب��ا وتر�ق الثانية وتحلب إحدا�ما ا���ومة

 التقســــيط ع�ــــ� أخــــرى  مــــرة ثم��ــــا فتــــؤدي مل�ــــا بقرتــــان لــــك ت�ــــون  أن والديمقراطيــــة

 بثم��ــــا و�شــــ��ي  إحــــدا�ما فت�يــــع رتــــانبق لــــك ت�ــــون  أن) الرأســــمالية( و وإتــــاوات ضــــرائب

 
ً
  م��مــا وت�ــتج ثــورا

ً
 الف�ا�ــات معظــم �ــ� مــا املبالغــة مــن القصــة �ــذه و�ــ� و�ق�ــ�ات ��ــوال

 تفرقـة السـبع الفلسـفات بـ�ن تفـرق  ال�ـ� القليلـة السـطور  �� أين ولكن ال�زلية، والصور 

 �سـلم الـذي ا��ـد �ـو وأيـن الف�ا�يـة؟ التفرقـة �ـذه مـن املقابلـة وحسـن الف�م إ�� أقرب

  إرادة؟ غ�� ع�� أو صاحبھ من إرادة ع�� السالمة �ل املبالغة من

 القصـة أسـلوب ع�ـ� �عا���ا كتاب إ�� ت�ون  ما أحوج ا��ديثة املباحث أن لنا و�بدو

 القصـــــة فـــــن حـــــذقنا ألننـــــا الكتـــــاب �ـــــذا بـــــإخراج أو�ـــــ� الشـــــرقي�ن نحـــــن وإننـــــا �مر�كيـــــة،

 �ـــــــذه �ـــــــ� املطـــــــوالت دراســـــــة ع�ـــــــ� الصـــــــ�� قليلـــــــو وألننـــــــا �عيـــــــدة، عصـــــــور  مـــــــن ا��كيمـــــــة

 مـن نصـي��ا يفو��ـا أن تـأ�ى - ال�نـد ��ـا و�ع�ـ� - ودمنـة �ليلـة بـالد أن والظا�ر املوضوعات

 قبيـل مـن كتاب إ�� ا�تدى قد الز�ات عبده الفاضل �ستاذ وأن ا��ديث، الواجب �ذا
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) ال�نــد مــن تح�ايــا( العر�يــة إ�ــ� تــرجم حــ�ن الشــر��، العــالم ع�ــ� نق��حــھ الــذي الكتــاب

  �يجاز وحسن الف�ا�ة وحسن التقر�ب حسن من نبغيھ ما ل�ا يجتمع

 ر�ح�ــا ال�ــ� الغاليــة ال�ــ�وة عــن جو�ر�ــا �ــ� تقــل ال ثــروة) ال�نــد مــن ح�ايــات( فكتــاب

 �ـ� شـأنھ مـن تصـغر قـد ال�ـ� ال�ساطة تلك فيھ ما وأنفس ودمنة، �ليلة كتاب من العالم

 مــن ا��كمــاء جميــع غايــة بــل القصــوى، وغايتــھ الك�ــ�ى  مز�تــھ �ــ� و�ــ� الســطحي�ن نظــر

 أن القصصــــية ا��كمــــة ��ــــذه املقصــــود ألــــ�س. . . املعضــــالت و�ســــ�يل املركبــــات ت�ســــيط

  بيان؟ إطالة وال ب�نة إ�� تحتاج ال ال�� البد�يات صورة �� العو�صة ا��قائق لنا تمثل

  إليـــــك
ً
 فظـــــن ��ـــــا يحتفظـــــون  بطيخـــــة الثالثـــــة ألبنائـــــھ تـــــرك الـــــذي الرجـــــل قصـــــة مـــــثال

 وظــن حول�ــا، مــا وتفســد تفســد ح�ــ� عنــد�م أبقا�ــا إذا أبيــھ ب�ــ�اث يحــتفظ أنــھ أحــد�م

 ال�ـــ�اث بــذلك يحــتفظ أنــھ الثالــث وظــن غ���ــا، واشــ��ى  باع�ــا إذا بــھ يحــتفظ أنــھ الثــا�ي

  وفضول�ا قشور�ا ع�� يحرص ولم البطيخة ببذور  أنتفع إذا احتفاظ أجمل

 ا��تفظــــــون  ألــــــ�س وأ�ســــــط�ا؟ صــــــورة أو�ــــــ� �ــــــ� التجديــــــد معضــــــلة �ــــــذه أل�ســــــت

 ي�يعو��ــا الــذين ألــ�س الغــافل�ن؟ ا��امــدين �ــم حول�ــا مــا و�فســد تفســد ح�ــ� بالبطيخــة

  �سـ�بدلون  الـذين ا��ـددين �ـم غ���ـا و�ش��ون
ً
 الصـلة يقطعـون  ولكـ��م بقـديم جديـدا

 تــــراث يصــــونون  الــــذين الصــــا���ن ا��ــــددين �ــــم البــــذور  زارعــــو ألــــ�س وذاك؟ �ــــذا بــــ�ن

 حكمـــــة �ـــــذه أل�ســـــت موســــم؟ �ـــــل �ـــــ� ا��ديـــــد طرافــــة يخســـــرون وال فونھو�ضـــــاع �بــــاء

  اليدين؟ متناول  �� �و فإذا البعيد النجم �ستد�ي عس��ة �س��ة

  الصــغ��ة ا���ايــة فــزاد بمغزا�ــا عل��ــا عقــب ثــم ح�ايتــھ املؤلــف ح�ــى ولقــد
ً
 توضــيحا

 عل��ــــا دالــــدو  يــــأ�ي ح�ــــ� الفاســــدة بالبطيخــــة �حتفــــاظ أمــــا: (. . . قــــال حــــ�ن توضــــيح ع�ــــ�

 
ً
 و�عتيــاض برم��ــا رم��ــا وأمــا. . . للبطيخــة ومضــيعة و�مــراض لل�ــ�ر�ة فمجلبــة جميعــا

 غ���ـا، وأثمـان �ـذه ثمـن �ـ� نؤد��ـا ال�ـ� وللنقـود أب�نـا ل�ـ�اث فتبديـد ن�تاع�ـا بجديدة م��ا

 إن. بطيختنـا ع�ـ� جـرى  مـا مثـل الفسـاد من عليھ يجري  أن البد �ش��يھ ما �ل أن إ�� �ذا

  )املا��� بذور  من يتولد أن ي�ب�� جديد أن بيد والتقدم ا��ياة مالك �و دالتجدي

  .التجديد مسألة �� ا��طاب فصل �عتقد فيما وذلك
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  تكر�ـوا أن ع�ـ��( لــ مصـداق ألـف حيـا�ي �ـ� رأيت ولقد
ً
 ورأيـت ،)لكـم خ�ـ� و�ـو شـ�ئا

 تقـرب �ةصـغ� قصـة أن أحسـب ال ولك�ـ� الواقـع، الخ��نا الغيب ع�� أطلعنا لو أننا مرات

 �ــــان لــــم( عنوا��ــــا جعــــل ال�ــــ� ال�نــــدي املؤلــــف قصــــة قر���ــــا كمــــا البعيــــدة ا��قيقــــة �ــــذه

؟ ال��ر
ً
  أن ف��ا وروي ) صلبا

ً
 أصـبح لـو هللا ع�ـ� فتم�ـ� ال��ر، صالبة من �عب ��ارا

  الصـــلب ال�ـــ�ر �ـــذا
ً
 واحـــد يـــوم �ـــ� قطـــع دعـــاؤه أســـتجيب فلمـــا وال��ـــ�ن، �الز�ـــد رخـــوا

 النــاس ألن وكسـد، بـار ال�ـ�ر ولكــن السـابقة، أيامـھ ��ـ يقطــع �ـان مـا أضـعاف أضـعاف

 أيــن ألعلــم إنــك! رب: (يقــول  ا���ــار وعــاد شــرائھ؛ عــن وأعرضــوا بــھ البنــاء عــن اســتغنوا

  ال��ر ورد دعو�ي �� فاغفر لعبادك، ا����
ً
  صلبا

ً
  ).مرة أول  برأتھ كما ثقيال

 ال�ـ�ر عـن يروي ح�ن آخر معرض �� الرخاوة ومز�ة الصالبة مز�ة املؤلف و�عرض

 جميـل نظيـف صـلب أنـا: (ل�ـا وقـال عل��ـا بأنفھ فشمخ منھ، القر�بة الطينة ع�� تك�� أنھ

  . . .).ضعيفة قبيحة متداعية قذرة فرخوة أنت أما. قوي  حمول 

  الطينـــة تنكـــر فلـــم
ً
  وال مزايـــاه مـــن شـــ�ئا

ً
 إ�ـــي: (قائلـــة أجابتـــھ ولك��ـــا عيو��ـــا، مـــن شـــ�ئا

 عقيمــة، قوتــك إن أنــت؟ تن�ــ� فمــاذا �ــ�، �ــل ��ــاعل �عــ�ش ال�ــ� وا��ضــر ا��بــوب ألن�ــ�

  )فمثمر ضعفي وأما

 مـــن ننقل�ـــا أن عرفنـــا �لمـــا وامل�ـــ�الت، املقـــابالت �ـــذه أمثـــال مـــن �ســـتفاد مـــا وكث�ـــ�

  .املعضالت وصعاب املشكالت كبار

 إ�ــ� فينحــرف الطر�ــق يختصــر أن للســائق فخطــر �جــرة ســيارات مــن ســيارة �ــ� كنــت

  الشمال
ً
  الصغ��ة يادينامل �عض �� مقاطعا

ً
  .�مام إ�� طر�قھ ع�� �ستقامة من بدال

  .تقدير أك�� ع�� م�� مائتا املسافة وفرق 

 مقبلـة �انـت السـيارات ألن آخـر، حساب �ل وأ�مل بامل�� املسافة فرق  حسب ولكنھ

 وحــاول  م�انــھ، �ــ� واقــف و�ــو واحــدة �عــد واجــدة �ع�ــ�ه ف�انــت �خــرى، ا���ــة مــن ت�ــ�ي 

 تحـــول  ثـــم الرجـــوع، عليـــھ واستع�ـــ�� خلفـــھ مـــن ع�ـــ� ا��ـــاز ســـد قـــد و�ـــ فـــإذا يرجـــع أن

  �مــــر أول  مــــن م�ــــ�� ولــــو �ــــان، حيــــث �نتظــــار �ــــ� و�ــــو املــــرور
ً
 جانــــب مــــن لوصــــل قــــدما

  !�ختصار جانب من يصل أن قبل التطو�ل
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 عقـــــد مـــــن عقـــــدة أو سياســـــية مســـــألة أو علميـــــة مســـــألة �ـــــ� يخطـــــئ لـــــم الســـــائق �ـــــذا

 ســـائر دون  لـــھ و�نقطـــع يـــوم �ـــل �عملـــھ الـــذي العمـــل �ـــ� أخطـــأ ولكنـــھ والفلســـفة، البحــث

  .�عمال

 ��ــــا يظفــــر ال�ــــ� الدولــــة مل�ــــام نفشــــھ و�ر�ــــ� �رزاق ظلــــم �شــــ�و قــــد �ــــذا مــــع ولكنــــھ

 قلمــــا خالــــدة أمثلــــة مــــن واحــــد ملثــــل وأنــــھ. ا��ظــــوظ غفلــــة إال ع��ــــا يــــذوده وال ا��ــــددون 

  .زمن م��ا يخلوا

  !وا��ادم الوز�ر قصة الكتاب �� أقرأ وأنا �مثلة �ذه من ذكرت ما أك�� وما

  امللـك سمعھ خادم
ً
 اليـوم طـول  أعمـل فأنـا ظـالم، عصـر العصـر �ـذا إن: (يقـول  يومـا

 �ـــ� وقتـــھ و�ضــيع الســـيارات يركـــب الــذي والـــوز�ر الشــ�ر، �ـــ� رو�يـــات ســبع إال أنقـــد ال ثــم

  ).الرو�يات من ألف�ن يقبض الكسل

 أســم عــن ل�ســأل مــرة فــذ�ب �عــد، ع�ــ� قــادم مســافر أمــر باســتطالع امللــك فأمتحنــھ

 منــــھ، قــــدم الــــذي امل�ــــان عــــن ل�ســــأل وثالثــــة إقليمــــھ، عــــن ل�ســــأل وثانيــــة املســــافر، ذلــــك

 ف��ـا، يقـف ال�ـ� املرحلـة عـن ل�سـأل وخامسـة يقصـد�ا، ال�ـ� الوج�ـة عـن ل�سـأل ورا�عة

 إ�ــ� اللقــاء موعــد وعـن يلقــاه وعمــن غرضـھ عــن ل�ســأل وتاسـعة وثامنــة وســا�عة وسادسـة

  بـالوز�ر �عث ثم عليھ أمليت إذا إال يذكر�ا ال ال�� �سئلة من كذل غ��
ً
 فعـاد مسـتطلعا

 خادمــھ إ�ــ� امللــك فاســتدار. وج�ــ� مقــال �ــ� علــم مــا وأجمــل قصــ��ة ��ظــة �ــ� �لــھ بــا����

 الــــوز�ر �لــــف قــــد ســــاعات وخمــــس مضــــ�ية رحــــالت �ســــع �لفــــك مــــا أن أرأيــــت: (لــــھ وقــــال

 الشــــ�ر �ــــ� رو�يــــات ســــبع تقــــبض ملــــاذا ن�  تــــتعلم لعلــــك واحــــدة؟ ورحلــــة ســــاعة نصــــف

  . . .)ألف�ن الوز�ر و�قبض

 يصـ�ب مـن ا��ـدم ومـن ا��ـادم خطـأ يخطـئ من الوزراء من إن يقال أن الس�ل ومن

 واحـدة رحلـة �ـ� �عمـل مـن النـاس مـن أن �ذا �عد الباقية ا��قيقة ولكن الوز�ر، إصابة

 أن الظلـم �ـل الظلـم وإن سـاعات، وخمـس رحـالت �سـع �ـ� غ�ـ�ه �عملـھ مـا ساعة ونصف

  .وذاك �ذا ي�ساوى 

 مسـألة أ�ملـت أظ��ـا مـا الطـراز، �ـذا مـن قصـة ومائـة نيـف ع�ـ� الكتـاب أشـتمل وقد

 تلـــك درس ملـــن ســـا�غ قـــراءة زاد و�ل�ـــا عصـــية، ســـ�لة ع�ـــ�ة مـــن إحـــدا�ا خلـــت أو عصـــر�ة
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 مــن ك�ــ�أ و�ــم املمثلــة، والع�ــ� ا��يلــة �شــباه ��ــذه م��ــا يكتفــي وملــن مراجع�ــا �ــ� املســائل

  .بالدنا �� الكفاية
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  القمراء

   

  !القدر واسأل ا��طر، وارقب القمر، انظر

 �زرق بـــــــاللون  املصـــــــابيح وجـــــــوه صـــــــبغ الـــــــذي ليـــــــت: (الز�ـــــــات صـــــــديقنا قـــــــول  واذكـــــــر

  أم�ــ�� القمـر بــزوغ إن. . . القمــر وجــھ بــھ يصــبغ أن اسـتطاع
ً
  بالغــارة، نــذيرا

ً
 ل��ــارة ودلــيال

  )ا��ارة قتل إ��

 وم�ـــ�: فـــأقول . . .) �قمـــار مـــن يخيفونـــا أن القـــوم أوشـــك لقـــد: (يقولـــون  مـــن واســـمع

  �خطار؟ من �قمار خلت

  قمـــر �ـــل مـــن ي�تظـــرون آباؤنـــا �ـــان لقـــد
ً
 قمـــر �ـــل مـــن ن�تظـــر واليـــوم قلـــب، إ�ـــ� ســـ�ما

  !ن��ان قذائف

م إنھ   !الزمن تقدُّ

  !الس�ام؟ �عد القذائف لتظ�ر إال �يام، تتقدم و�ل

  وتخيلــــــــت
ً
 �ســـــــــتحداث بــــــــ�ن يقرنــــــــون  وممــــــــن) �خ��اعيــــــــات( أ�ــــــــ�اب مــــــــن شــــــــاعرا

  :فيقول  يتغزل  والدبابات، والطيارات

  قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بقذيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  وأذاب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� برصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ و��يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

     
  وأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي فانتفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألن�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره و�ب�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

     

 لعقـــول وا الزمـــان، �ـــذا مـــن أســـلم الك�ـــوف. �مـــان �مـــان: نف�ـــ�� و�ـــ�ن بي�ـــ� فناديـــت

  !!�بدان من ا��ا�ئ إ�� أحوج

. . . يف�مونـا؟ أو الغـر�ي�ن �ـؤالء نف�ـم م�ـ�: (املصـر��ن قضـاة مـن الفضـالء �عض قال

 يـدخلون  و�ـم. الشـمال إ�ـ� اليمـ�ن مـن نكتب ونحن اليم�ن، إ�� الشمال من يكتبون  إ��م
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 تبطـون فيغ يحبـون  و�ـم. ا��ـذاء فنخلـع امل�ـ�د نـدخل ونحـن القبعـة، فيخلعون  املعبد

 ونحـــن القمـــر، و�ؤنثـــون  الشـــمس يـــذكرون و�ـــم. ونتـــألم فنتـــأوه نحـــب ونحـــن و�شـــكرون،

 يف�منـا أو �ـؤالء نف�ـم فم�ـ�. نقيض من نقيض أولئك و�ل. الشمس ونؤنث القمر نذكر

  )�ؤالء؟

 و�قمــــار وأقمار�ــــا، الغــــارات أذكــــر وأنــــا الفاضــــل القا�ــــ�� ذلــــك خــــاطرة �ــــ� خطــــرت

 �ـ� مـاذا: و�سـاءلت إيـاه، الغـر�ي�ن وتأن�ـث القمـر ك��ناتذ من ال��ب فعاود�ي وأخطار�ا،

 و�قتفــاء، باالتبـاع موصــوف وا��يـاء، بـا��ن�ن مقــرون و�ـو الـذ�ورة صــفات مـن القمـر

  لل�ساء؟ �عرض ما ا��اق من لھ عارض الضياع، وساطع املضاء ساطي فيھ قليٌل 

 يفطنـــون  ال لألنوثـــة املستضـــعفون  أ�ـــم الشـــرقي�ن؟ عنـــد البدا�ـــة زالت مـــن زلـــة أ�ـــ�

 ســـطوة مـــن بـــھ أدر�ـــوا البدا�ـــة �ـــ� إمعـــان �ـــو أم الغر�يـــون؟ لـــھ فطـــن الـــذي املع�ـــ� ل�ـــذا

 أولئــــــك عكســــــھ مــــــا بــــــھ وأقــــــاموا القمــــــر، ومؤنثــــــو الشــــــمس مــــــذكرو  يدركــــــھ لــــــم مــــــا املــــــرأة

  ا��اطئون؟

 مــن ولــو مفارقــات، مــن ل�مــا بــد وال والغــرب، الشــرق  مفارقــات مــن حــال �ــل ع�ــ� �ــو

  !املصادفات طر�ق

 إحــدى �ــ� أخــرى  كــرة املتجــددة ا��ــاطرة �ــذه فعــاودت�� �خ�ــ� �نجل�ــ�ي  ال��يــد وجــاء

 إلينـــــا أوحـــــت ال�ـــــ� املعـــــا�ي بـــــھ �ســــتو�� ســـــ��اود ر��شـــــارد( لل�اتـــــب جميـــــل مقـــــال مجالتــــھ

 ســــنة ع�ــــ� فيــــھ جــــرى  ولكنــــھ و�خطــــار، الغــــارات و�ــــ�ن بي��ــــا نقــــرن  وأن �قمــــار، مخافــــة

 موضــــع �ــــ� الشــــمال مــــن والكتابــــة �لــــم، ضــــعمو  والغبطــــة التأن�ــــث، موضــــع �ــــ� التــــذك��

 موشـ�ون  أ��ـم وحسـب وتتكـرر، تتعاقـب لـو وود القمر، ليا�� فحمد اليم�ن، من الكتابة

  .الد�ور  قديم من بالشمس فت�ت أمة و�م والبدور، باأل�لة يفتنوا أن

 �ـــــ� بأســــره العــــالم لتخـــــبط محســــوس رمــــز إال �ــــو إن الظلمـــــات �ــــ� التخــــبط إن قــــال

 القمــر ليــا�� يحمــدوا أن النــاس أجــدر فمــا مج�ــول، جا�ــل ودمــاغ ول،مخبــ رأس ظلمــات

 يرمــــز أن ال�وكــــب �ــــذا أحــــق ومــــا! ا��نــــون  غمــــرات �عــــد الصــــواب ��ــــات يحمــــدون  كمــــا

  !والفتون  ال�يام رمز �ان وقد والرشاد، العقل إ�� اليوم
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 تقفـــر أن الك�ر�ــاء عصــر ع�ــ� حكمــت ال�ــ� �ـــ� القــدر �ــ�ر�ة إن: فحــواه مــا قــال ثــم

 ع�ـ� مصـنوع ضـياء مـن قـط خلـت مـا والطرقـات التـار�خ فجر فمنذ. . . الضياء من ھليالي

 مصـابيح فأضـاءت الفتائـل وانطفـأت الفتائـل، فأضاءت املشاعل انطفأت: آدم ابن يدي

 �ــــذا بلغنــــا فلمــــا الك�ر�ــــاء، أشــــعة فأضــــاءت املصــــابيح �ــــذه وانطفــــأت والز�ــــوت، الــــنفط

 ذلـــــك واق�ـــــ�ن ! شـــــعلة وال فتيلـــــة وال مصـــــباح ال يـــــوم إ�ـــــ� نرجـــــع أن القـــــدر لنـــــا شـــــاء املـــــدى

 �ـــــ� ع��ـــــا يبحثـــــون  �ـــــانوا كمـــــا القمـــــراء عـــــن نبحـــــث وأصـــــبحنا الســـــباع، كضـــــراوة بضـــــراوة

 : ا��ــــو عـــــن �الســـــؤال القمـــــر عــــن الســـــؤال وعـــــاد الظلمـــــات، عصــــور 
ً
  �شـــــيدا

ً
 �ـــــ� مطروقـــــا

  !الكالم البتداء معادة و�علة �حاديث،

 �ــــ� ممــــا ��ــــة ال�اتــــب �ــــذا ســــطور  بــــ�ن تلمــــح حيــــث إ�ــــ� الصــــفحة اقلــــب ثــــم �ــــذا دع

 ِكَســـف علـــ��م ت�ســـاقط الـــذين القـــوم ف�ـــؤالء ا��مـــال وحـــب الفـــن روح مـــن أمتـــھ ســـليقة

 وصـــواعق املـــوت رجـــوم يـــأمنون  فـــال الســـماء إ�ـــ� ينظـــرون والـــذين مســـاء، صـــباح الفضـــاء

  .�عداء

 روعــة ومشــا�د وظــالل، أشــعة مــن ل�ــم �عــرض ملــا القمــر ليــا�� �شــوق�م القــوم �ــؤالء

 لــك لت�ــ�ز القمر�ــة بالفضــة محــالة و�ــ� وا��قــول  املــدن إن: (�ــذا �ــات��م و�قــول  ل،وجــال

 رجــــال مــــع نفســــھ �ســــلك بــــأن فخــــور  �تلــــر إن: قيــــل ولقــــد. ا��ديــــد خلق�ــــا يــــوم �ــــ� �أ��ــــا

  أف�ـــ� إنــھ نقــول  أن إذن ا��ـــق فمــن. الفنــون 
ً
. . . ر�م�ـــ�ان أحــالم مــن �وابـــد يتجــاوز  فالحــا

 ع�ـ� لتضـفي بال��ـار، والشـ�� ��ـ�� يفعم�ـا ال�ـ� لشوارعا أحقر �� والظالل �شباح ألن

  القمراء �� أعطاف�ا
ً
  ).يونان �يا�ل تلقيھ ما �أفخر و�يبة جماال

 �لـم موضـع �ـ� الغبطـة سنة ع�� القمراء معا�ي استو�� �نجل��ي  ال�اتب إن: قلت

 الفاخــــت غ�ــــ� اخــــتالف فيــــھ �مــــر أن وأخــــال اليمــــ�ن، كتابــــة موضــــع �ــــ� الشــــمال وكتابــــة

 ولــ�س غــرب والغــرب شــرق  الشــرق  إن قــال الــذي كيلــنج اخــتالف غ�ــ� أو والغــرب الشــرق 

  .لقاء ل�ما

 ��ــار، ليــل �غ�ــ�ون و�ولــون  طليــان، مصــر �ــ� واملغ�ــ�ون أملــان، إنجل�ــ�ا �ــ� فــاملغ��ون

  .�قمار مواعد ع�� �غارة يقصرون وال
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 ع�ــــ� والضــــياء لظــــالما �ــــ� ��ــــداف و�خطئــــون  ،)القمــــراء( �ــــ� فيغ�ــــ�ون الطليــــان أمــــا

  .السواء

 �ـــ� غرابـــة فـــال ا��ـــاق بليـــا�� أ�ســـ�م مـــن أعظـــم القمـــر بليـــا�� �نجل�ـــ� أ�ـــس �ـــان فـــإذا

 ا��بــون  ف��ــا يك�ــ� أن ل��جــو كنــا وإن بمخطئــ�ن نحــن فمــا �مــر نحــن عكســنا وإذا ذاك؛

  .و��وال �وجال من ا��فل�ن جانب إ�� والظالل، لألشعة

  �ســـــــبغون  أ��ـــــــم غـــــــر�ي�نال �ـــــــؤالء �ـــــــ� أخـــــــرى  وخصـــــــلة
ً
 ثـــــــم حقيقـــــــة، �ـــــــل ع�ـــــــ� خيـــــــاال

  .ضرورة �ل من فضيلة يقولون  كما أو نكبة، �ل من ع��ة �ستخرجون 

، إال املتواليــات الغــارات مــع ينــامون  ال �ــم
ً
 موعــد غ�ــ� ع�ــ� ال��ــزة �عــد ال��ــزة و�ــ� غــرارا

  .معروفة وت��ة وال محدود

 مـن املشـ�ورة الفضيلة استخراج �� أبطئوا و�ل ع����ا؟ �غ�� ا��الة �ذه تر�وا ف�ل

  القا�رة؟ الضرورة �ذه

 املتفــرغ�ن بــاحث��م مــن أنــاس رجــع فقــد. م��ــا �ســتفادة �ــ� أبطئــوا وال ي���و�ــا لــم. ال

 زعــم �ــ� �صــل إ�ــ� أو ســاعات، بضــع املتعاقــب النــوم �ــ� �صــل إ�ــ� والدراســة للمالحظــة

 لإل�ســان ع��ــا محــيص ال رةضــرو  يــوم �ــل ســاعات ثمــا�ي الفــراش �ــ� الرقــاد أن الــزاعم�ن

  .العاملة والك�ولة الباكر الشباب ب�ن فيما

  كذاك؟ �ذا ي�ون  ترى  يا ولم ��يح؟ أ�ذا: فسألوا

 بـــالرأي ولــ�س املقــررة، با��قيقـــة لــ�س الــزعم �ـــذا أن الســؤال مجــرد مـــن ل�ــم وظ�ــر

  .وثيق أصل إ�� املس�ند

 كمـــا تنـــام املاشـــية مـــن شـــ�� وفصـــائل بال��ـــار، أو بالليـــل غفـــوات غفـــوات تنـــام فـــال�رة

  .الليل �وادح من تكن لم ولو ال�رة تنام

  املثال؟ �ذا ع�� النوم إ�� حاجتھ �شبع ال ��سان بال فما
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 يلـوذ أن �ول  ��سـان عـادة �ـو فإنمـا الـزمن قـديم مـن املتعاقب النوم أوجب ما �ل

  يصـــــنع أن يحســـــن ال ألنـــــھ امل�ـــــ�ع، إ�ـــــ� و�ـــــأوي  بـــــالك�وف
ً
 اخ�ـــــ�اع قبـــــل ذلـــــك غ�ـــــ� شـــــ�ئا

  .ال��ار ضياء �شبھ الذي املصنوع الضياء

 فيــھ ر�ــ�ت ملــا بال��ــار عملــھ بالليــل �عمــل أن الــدابر الع�ــد ذلــك �ــ� اســتطاع أنــھ ولــو

 النــوم أوقــات بتفر�ــق عمــره إ�ــ� وألضــاف مشــرق�ا، إ�ــ� الشــمس مغــرب مــن ال��ــوع عــادة

د سن�ن، عشر  ذلـك �عـد �ـو إذافـ سـاعات، والكـدح الكـد أعياه �لما ساعة ينام أن و�عوَّ

  .جديد من للعمل ناشط مفيق

  .ا��ساب عصر �� ا��ساب إ�� ول��جع

 نخــرج فقــد سـن�ن عشــر حيـاة �ــل إ�ـ� نضــيف أن سـتعلمنا الليــل غـارات أن �ــ� فـإذا

 ال�ـــ� �عمـــار مـــن وأغ�ـــ� أك�ـــ� ��ســـان كســـ��ا ال�ـــ� �عمـــار أن ع�ـــ� والضـــرب ا��مـــع مـــن

  !�ن تضيع
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  ل���نج وكتاب ا��رب

   

 ل�ــم �ــان أو مع�ــم شــأن لــھ �ــان إال كب�ــ� حــادث ف��ــا يقــع ال عــامليون  كتــاب إنجل�ــ�ا �ــ�

 الغر�يـة الـبالد �ـ� أو بالد�ـم، �ـ� م�سـي�ن ا��ـوادث �ع�ـ��م أن مـن أك�ـ� أل��م معھ، شأن

 �جتمـــــا�� الناقــــد الفيلســــوف الر�ا�ــــ�� - طليعــــ��م �ــــ� نقــــل لــــم إن - �ــــؤالء ومــــن. عامــــة

 أنحـاء �ـ� العلميـون  القـراء سئل. العليا الر�اضة �� كتاب مؤلف رجلال �ذا رسل برتراند

  �ــذا كتابــھ ف�ــان ��ســان، بنــو ألـــف فيمــا �و�ــ� �ــ� كتــاب مائــة عــن الغــرب
ً
 م��ـــا واحــدا

 باختيــاره نــزل  ولكنــھ املشــ�ور�ن، رســل آل مــن النــبالء ثالــث �ــو الرجــل و�ــذا رأســ�ا وع�ــ�

 �ـــــ� و�الغرامـــــة بـــــا���س عليــــھ حكـــــم الرجـــــل و�ــــذا �لقـــــاب بإلغـــــاء يقــــول  ألنـــــھ لقبـــــھ عــــن

  ا��ــــرب عــــارض ألنــــھ املاضــــية ا��ــــرب
ً
 �ــــ� جامعــــة ودعتــــھ. اجتنا��ــــا بإم�ــــان منــــھ اعتقــــادا

 و�ــ�ن ب�نــھ فحيــل طال��ــا ع�ــ� والفلســفية الر�اضــية محاضــراتھ إللقــاء املتحــدة الواليــات

 ميمصـــ �ـــ� ي�شـــره أن ذلـــك قبـــل يبـــال ولـــم �نـــاك، ي�شـــره قـــد الـــذي الـــرأي مخافـــة الســـفر

 مـــن يصـــ�بھ ملـــا مك�ـــ�ث غ�ـــ� �نجل�ـــ�، مـــن �خـــالق �ـــ� كتـــب مـــن أجـــرأ الرجـــل و�ـــذا بـــالده

 �شــ�ت فلمــا كث�ــ� �ذى مــن أصــابھ وقــد العامــة، وأعمالــھ ا��اصــة حياتــھ �ــ� ذلــك جــراء

 برترانـــد أيـــن رســـل؟ برترانـــد أيـــن: �ســـألون  العـــالم أنحـــاء �ـــ� قـــراؤه �ـــان ا��اضـــرة ا��ـــرب

  لـــھ قــدروا أل��ـــم. . . رســل؟
ً
 مـــن ��بــوا كمـــا ســ�وتھ مـــن ��بــوا ثـــم عنــھ، يتخ�ـــ� ال موقفــا

  �مر��ـــي ال��يـــد جـــاء ح�ـــ� ذكـــره، عـــن الســـ�وت
ً
 املتحـــدة، الواليـــات �ـــ� بالرجـــل فـــإذا يومـــا

  �ــــان وقــــد �نــــاك عليــــھ يحملــــون  ��ــــم وإذا
ً
 الواليــــات أن املاضــــية ا��ــــرب إبــــان �ــــ� مظنونــــا

  !ا��مالت فيھ يتقي الذي �م�ن مالذه املتحدة

 أجــرأ �ونــھ ع�ــ� رد�ــا، عــن م��فــع و�ــو الــدين رجــال مــن حملــة �عــد حملــة تلقــى لكنــھ

 الر�اضـة لتـدر�س بھ العارفون  يختاره أن ا��مالت �ذه تمنع ولم املصاولة، ع�� الكتاب

 و�ـم الفتيـان الطلبـة ب�ن صورة لھ ورأينا. نيو�ورك �� وتارة �اليفورنيا �� تارة والفلسفة

 دون  و�ـــم بالشـــ�ب، الـــرأس مجلــل والســـت�ن الثامنـــة �ــ� وو�ـــ مـــ��م واحــد �أنـــھ بـــھ حــافون 

  بقليل يتجاوزو��ا أو العشر�ن
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 عــن وســئل. عليــھ الــدين رجــال بحمــالت يحفلــون  فيمــا بآرائــھ الطلبــة �ــؤالء فــ�ن وقــد

 ال�ـ� ا��ـرة ال�شـأة ع�ـ� أبنـا�ي ف��ـا وأ��ـ�� الـبالد �ـذه �ـ� سـأقيم �عـم،: فقـال �قامـة نية

  !أرتض��ا

 �نجل�ــــــ� كتــــــاب مــــــن آخــــــر �اتــــــب ا��ــــــرب �ــــــذه خــــــالل املتحــــــدة تالواليــــــا إ�ــــــ� ورحــــــل

 أفالطـون  �عـارض الـذي ولـز. ج. �ــ: �ـو ا��ديث العصر �� �صالحية املذا�ب وأ��اب

 للت�شــ�� ا��اضــرة ا��ـرب فرصــة و�غتــنم العصـري، الــنمط ع�ــ� الفاضـلة املــدن بـاخ��اع

 جـــذور  يخلـــع أن ير�ـــد ألنـــھ إليـــھ، الوصـــول  إم�ـــان �ـــ� شـــك ع�ـــ� و�ـــو املـــأمول، باملســـتقبل

 �غــري  وال�ــ� �و�ــ�، العقائــد بقايــا مــن العقــول  �ــ� متأصــلة تــزال ال ال�ــ� ��ســا�ي التفك�ــ�

 ع�ـــ� وتفضـــيلھ املـــوت تقـــد�س �ـــ� وأخب��ـــا أضـــعف�ا يال�ـــ� وأعظم�ـــا أشـــرف�ا ألن بـــا��رب،

  .ا��ياة

 ع�ـــ� النجـــاح ل�ـــا كتـــب ال�ـــ� ال��يطانيـــة الـــدعوة) دمـــاغ( املاضـــية ا��ـــرب �ـــ� ولـــز و�ـــان

 العمــــل ذلــــك مثــــل إ�ــــ� ا��اضــــرة ا��ــــرب �ــــ� ســــيعود أنــــھ عارفيــــھ مــــن أنــــاس وظــــن. يديــــھ

 �صـــــال�� ومذ�بـــــھ أمتـــــھ ��دمـــــة املتحـــــدة الواليـــــات إ�ـــــ� الســـــفر فضـــــل ولكنـــــھ ا��ليـــــل؛

 �ـ� اتبعـوه الـذي �سـلوب وع�� �نجل�� القواد �عض ع�� عنيفة حملة لھ و�انت �ناك،

 نحــــو ع�ــــ� القيــــادة تنظــــيم �ــــ� أثر�ــــا ا��ملــــة ل�ــــذه �ــــان ور�مــــا والشــــمال، الغــــرب ميــــادين

 ينطلــــق أن الساســــة �عــــض خ�ــــ�� املتحــــدة الواليــــات إ�ــــ� بالســــفر لــــھ ســــمح فلمــــا. جديــــد

 مغــادرة �ــ� لــھ ال�ــ�خيص ع�ــ� �نجل��يــة ا���ومــة فالمــوا �مــر�كي�ن بــ�ن العنيــف بالنقــد

 لــھ بالســماح قصــدوا إ��ــم النــواب بمجلــس يومئــذ الداخليــة الشــؤون وكيــل وقــال. الــبالد

 ع�ــــ� بيــــ��م الــــدعوة و�قصــــرون �راء �عــــض عــــ��م يكتمــــون  أ��ــــم �مر�كيــــون  يحســــب أال

  .�نحاء سائر دون  واحدة ناحية

 بــ�ن دعوتــھ �شــر �ــ� توخــاه الــذي بمســلكھ املتخــوف�ن مخــاوف الكب�ــ� ال�اتــب وأبطــل

 خيلـــــوات الـــــذي وأن قـــــط، مخبـــــأ إ�ـــــ� ي��ـــــأ لـــــم أنـــــھ بيـــــ��م قالـــــھ مـــــا أول  ف�ـــــان �مـــــر�كي�ن،

 أن �مـــــر�كي�ن إ�ـــــ� يطلــــب ولـــــم. مخطئــــون  ا��ـــــا�ئ ير�مــــون  ال ��ـــــار ليــــل فـــــزع�ن �نجل�ــــ�

  الطغيـــان بكـــبح نـــادى ولكنـــھ ا��ـــرب، �ـــ� �شـــ���وا
ً
 جانـــب إ�ـــ� ونـــادى إصـــالح، ل�ـــل تم�يـــدا
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 ا��ـــــرب عنـــــھ �ســـــفر الـــــذي العـــــال�� النظـــــام جملـــــة �ـــــ� الروســـــي�ن إدخـــــال بضـــــرورة ذلـــــك

  .النظام �ذا �ان أيا ا��اضرة

  يقول؟ وماذا �ن يصنع وماذا شو؟ برنارد شأن وما: السائلون  �سأل أن بد وال

  يراح وال ير�ح ال أنھ وا��واب

 أملانيــــا �ــــ� ال�ــــ�ف وكتــــاب املــــذ�عون  راح ح�ــــ� أيــــام ا��ــــرب إعــــالن ع�ــــ� مضــــت فمــــا

 �نجل�ــ� ��ز�مــة �ن منــذ متن�ــ� ا��ــرب مصــ�� مــن يــا�س برناردشــو أن يزعمــون  وإيطاليــا

 �ــــ� ولعل�ــــا بكالمــــھ، قلــــو��م ��ــــ�عون  إذ يتملقونــــھ القــــوم إن: قــــال ذلــــك �ــــ� ســــئل فلمــــا

  !���يع إ�� حاجة

 إبـــاء أشــد فـــأ�ى الوقايــة خـــوذة �ــ� و�ـــو يصــوروه أن ال�ـــ�في�ن خبثــاء �عـــض وحــاول 

 املالكـــم وذلـــك إنـــك: لـــھ فقـــالوا مشـــ�ور، مالكـــم و�ـــ�ن ب�نـــھ بال�ســـو�ة يلـــذعوه أن وأحبـــوا

  !بخوذة رأسھ يح�� أن مامنك �ل واجب ومن وطنية، ل��وة

 ســـمعت إذا تنـــام أيـــن: وســـألوه. . . بقفـــاز يديـــھ يح�ـــ� أن - شـــاء إذا - عليـــھ بـــل: فقـــال

  !الفراش �� إ�سان �ل ينام أن ي�ب�� حيث: فقال الغارة؟ نذير

 إن: فقــال العسـكر�ة؟ ��ـداف ع�ـ� الغــارات تقصـر أن رأيـھ مـن ألــ�س: مـرة لـھ وقيـل

 �ــــو فأصــــابھ مــــرة قصــــدت ولك��ــــا العســــكر�ة، �ــــداف�  مــــن محســــو�ة ا���ومــــة مراكــــز

 يظفـــر أن الضـــروري  مـــن ولـــ�س رد�تـــھ بـــاب مـــن بـــإفر�ز الغـــارة وطـــارت نافـــذت�ن تحطـــيم

 أو ســاخر جــواب أو الذع بجــواب محالــة ال يظفــرون ولكــ��م بجــواب، شــو برنــارد محــدثو

 السـؤال �ـان كيفمـا شـو مـن جواب �و واملقصود والروغان، الصراحة ب�ن يجمع جواب

  !ا��واب أو

 وطائفـــة وجـــود و�كســـ�� و�ر�ســـت�� مـــوام مثـــل �ـــؤالء غ�ـــ� عـــامليون  كتـــاب إنجل�ـــ�ا و�ـــ�

 �شـ�ت منـذ بـار�س �ـ� �ان فقد موام فأما �ور�ي�ن الكتاب ب�ن املقدمة الطبقة �ذه من

 صـدر ثـم. املاضـية ا��ـرب �ـ� �انـت كمـا �سـتطالع وزارة خدمـة �� و�و ا��اضرة ا��رب

 الالجئـ�ن مـن وثالثمائـة ألـف مـع فعـاد سقوط�ا خيف عندما وطنھ إ�� ةبالعود �مر إليھ

  عشـر�ن ��م طافت قذرة فحم سفينة �� �نجل��
ً
 طـارق  وجبـل وا��زائـر فر�سـا بـ�ن يومـا
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 و�عــــا�ي والســــت�ن السادســــة يتجــــاوز  و�ــــو يــــ�س ولــــم ال��يطانيــــة، ا��ــــزر  إ�ــــ� وصــــلت ح�ــــ�

 مــا يح�ــ�� أن ال�ائمــة الســفينة كتلــ �ــ� عليــھ القــبض وخطــر الــزاد وقلــة الســفر متاعــب

 صـبغة ع�ـ� حرصـن كيـف السيدات عن و�حدثنا ��سانية النقائص إحصاء من �عوده

 مــن ا��ــائف�ن ا��ــا�ع�ن غ�ــ� إلــ��ن نــاظر وال وال�ــ�م الفحــم بــ�ن و�ــن و�ظــافر الشــفاه

 �ــــذا ح�ــــام ��ــــدد�م ح�ــــ� غواصــــة ��ديــــد مــــن يفرغــــون  ال �ــــانوا الــــذين الالجئــــ�ن أولئــــك

  !القليل بالزاد عل��م يضنوا أو السفينة ع�� باالس�يالء ذاك أو امليناء

 والعيـــوب، النقـــائص لت�بـــع حبـــھ عـــن يقـــل ال والقـــراءة لالســـتطالع الرجـــل �ـــذا وحـــب

 مشــــغول  وعقلــــھ ســــقراط، عــــن و�ــــ��ء ثــــاكري  عــــن �ــــ��ء حقي�تــــھ و�ــــ� م�ــــدد �ــــارب ف�ــــو

  .ا��ياة �ع� ا��لد �عرف كما املوت ع�� ا��لد �عرف ال�� السقراطية با��كمة

 يتجـــرد أن يوشـــك ف�ـــو - القـــا�رة �ـــ� �و�ـــرا بـــدار روايـــة لـــھ مثلـــت وقـــد - بر�ســـت�� أمـــا

 ليفقــھ 1925 ســنة �ــ� ولــد أنــھ لــو يــود �كســ�� وجوليــان �ذاعــة طر�ــق �ــ� للــدعوة اليــوم

 
ً
  و�ع�ش القائمة ا��رب �ذه عن ش�ئا

ً
  �عـد�ا ال�ـ� الف��ة �� فتيا

ً
 يـراه فيمـا �عملـھ مشـ���ا

 طلــــق أنــــھ �علــــن للفلســــفات ا��لــــص الفيلســــوف وجــــود التــــار�خ حقــــب تــــعأم مــــن حقبــــة

  الطغيان من ل��الص واجبة ا��رب بأن وآمن السلمية الفلسفة

  أسمع أن أود وكنت
ً
 ال�اتـب وأول�ـم �نجل�ـ�، غ�ـ� العاملي�ن الكتاب من فئة عن ش�ئا

 كشــــأن نالفر�ســــي� بــــ�ن شــــأن املاضــــية ا��ــــرب �ــــ� لــــھ �ــــان الــــذي روالن رومــــان الفر��ــــ��

  عنھ أسمع لم ولك�� �نجل��، ب�ن رسل برتراند
ً
 سو�سـرا �ـ� قـا�ع ولعلھ �خبار، من خ��ا

  والضغينة الكيد من بنفسھ و�نجو الن�� �سأم ح�ن كدأبھ

 بــــادي الوفــــاض خــــا��( املتحــــدة بالواليــــات الذ وقــــد الب��ي�ــــي م��لنــــك مــــور�س ومــــ��م

 لـھ و�انـت �ملـان؛ قبضـة �� بركسل فسقطت بركسل بمصرف مال لھ �ان). . . �نفاض

 �ســـتأنف اليـــوم و�ـــو. . . والطليـــان �ملـــان قبضـــة �ـــ� نـــ�س فســـقطت نـــ�س �ـــ� وعقـــار دار

  !والسبع�ن الثامنة بلغ وقد جديد من الع�ش

 ال�ــ� القصـص صــاحب) فيختـوان�� ليــون ( ا��اضـر ا��يـل �ــ� الكب�ـ� �ملــان راو�ـة أمـا

 روايـــة فر�ســا مــن ثـــم أملانيــا مــن فنجاتــھ قـــا�رةبال البيضــاء اللوحــة ع�ـــ� م��ــا كث�ــ� عــرض

 فاحتـــال �عرفــھ ال رجــل جـــاءه ثــم ف��ــا، اعتقــل ثـــم فر�ســا إ�ــ� فــر: الـــرواة كتــب مــا �ــأغرب
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 منحـول، بجـواز طولـوز  مينـاء مـن إخراجـھ ثـم ال�سـاء، ثيـاب �ـ� املعتقـل مـن إخراجـھ ع��

 ي��ـأ أمر�كيـة ينةسـف �ـ� و�ـو إال حقيقتـھ عـن يكشـف ولـم وال���غـال، إسـبانيا بـھ ع�� ثم

  !الالجئ�ن من غ��ه مع املتحدة الواليات إ��

 عــن قرأنا�ــا ال�ــ� ال��يبــة تلــك �ــ� وا��ــرب �دب ��ائــب مــن الك�ــ�ى  ال��يبــة لكــن

 شــــاعر مــــائ�� أن ســــمعنا فقــــد و�ملــــان ا��ر�ــــون  احتل�ــــا ال�ــــ� رومانيــــا أقــــاليم مــــن إقلــــيم

  !فيھ يصنعون  نوا�ا ماذا ندري  وال الواحد �قليم ذلك ��روا و�اتب

 أميـ�ن، وأشباه أمي�ن ب�ن إقليم، �� و�اتب شاعر مائ�� جانب إ�� رحمة وهللا وا��رب

  !!يقرءون  ال ومن بالقراء الرحمة قبل أنفس�م والكتاب بالشعراء رحمة ولعل�ا
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  ال��ية

   

 وال و�لفــاظ، اللغــات وأطــوار والعقائــد بالعــادات اتصــال ولتار�خ�ــا تــار�خ، ل�ــا �لمــة

 مــــن كـــم ال��كيـــب إ�ـــ� ال�ســـاطة ومـــن ا��ــــردات، إ�ـــ� ا��سوســـات مـــن انتقال�ـــا �ـــ� يماســـ

 الروحيــة املعــا�ي أو الوطنيــة ا��ماســة أو ا��ــب معــرض �ــ� بالت�ــ�ية يتحــدثون  الــذين

  الض��؟ �� أ�لة �ول  أصل�ا أن يذكرون

 ،العشـاء وقـت �� الطعام تقديم والتعشية الغداة، وقت �� الطعام تقديم فالتغذية

 تؤ�ــل أو الشــاة تــذبح أن بالشــاة والت�ــ�ية ال�ــ�ر، وقــت �ــ� الطعــام تقــديم وال��ــ���

  .السياق �ذا ع�� ض��

 املعـا�ي �ـذه إ�ـ� فـداء، إ�ـ� قر�ـان إ�ـ� أ�لـة مـن �سـالم بـھ صـعد الـذي املع�� �و و�ذا

 الروحيـة إ�ـ� املاديـة مـن �نتقـال �ـ� ال�لمـات وتـار�خ ومسـاء صـباح �ـل اليـوم نردد�ـا ال��

  .ا��ياة إ�� والنظر ا��قائق ف�م �� ��سا�ي العقل تار�خ �و

 والتمثيـل؟ الرسـم ومـا العلـم؟ ومـا ا��مـال؟ ومـا الفـن؟ ومـا الكتابـة؟ وما العقل؟ فما

  واللباب؟ ا��و�ر وما

 �ــــذه مــــن صــــعدت قــــد و�ل�ــــا بــــا��س، وتــــدرك باليــــد تلمــــس تــــزال ال أصــــول  ل�ــــا �ل�ــــا

 �انـــــت وإذا وإمعـــــان شـــــغوف �عـــــد إال العقـــــول  ھتدركـــــ ال تجر�ـــــد إ�ـــــ� ا��سوســـــة �صـــــول 

  للفكـــر متعـــة الواحـــدة اللغـــة �ـــ� ال�لمـــات متا�عـــة
ً
 وا��قـــائق، �صـــول  ف�ـــم ع�ـــ� ومعوانـــا

 ل�ـذه فـإن. مختلفـات لغـات �ـ� ال�لمـات بـ�ن تضا�� أن الف�م ع�� واعون  ذلك من فأمتع

 متعمــق وال لتــار�خ مســتقص وال علــم �ــ� باحــث ع��ــا �ســتغ�� ال �ــ�يحة فائــدة املضـا�اة

 بـذل ف��ا ��ون  ال�� املفاداة معا�ي أس�� إ�� الض�� �� أ�ل من الت��ية انتقلت دين ��

 �ـــذا مـــن أ�عـــد بـــل �نتقـــال �ـــذا مثـــل معانيـــھ �ـــ� انتقـــل قـــد نفســـھ الفـــداء ولكـــن �رواح

 أ�ــل اليــوم يحمل�ــا ال�ــ�) بالز�ــارة( �ــ��ء أشــبھ �و�ــ� بدايتــھ �ــ� الفــداء �ــان فقــد �نتقــال

 ع�ـ� و�فرقو��ـا ينحرو��ـا ذبـائح أو ين��ونـھ، ر�حـان أو يفرقو��ـا، فاك�ـة مـن ق�ـ�ه إ�� امليت

  .الوفاة جدة �� املساك�ن
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 ومــــن �حيــــاء، يطلبــــھ كمــــا الغــــذاء يطلبــــون  �مــــوات أن �ولــــ�ن ال�مــــج اعتقــــاد و�ــــان

 الطعــام �ــ� نصـي��م يحــرم�م ممـن النقمــة أشــد ي�تقمـون  بطاشــون  أقو�ـاء �مــوات �ـؤالء

  املـــوت �عـــد يتخيلـــو�م أن أحبـــا��م ع�ـــ� �شـــق محبو�ـــون  أعـــزاء ومـــ��م راب،والشـــ
ً
 جياعـــا

 شــفعاء ومــ��م �شــبعون، وال يرتــوون وال والشــبع الــري  ي�تغــون  �ــائم�ن محــروم�ن عط�ــ��

  و�عطـــون ) الز�ـــادة( يأخـــذون : و�عطـــون  يأخـــذون  مقبولـــون 
ً
 الزائـــر�ن ضـــم�� �ـــ� م��ـــا بـــديال

  .وامل�شفع�ن

  ال�شــــأة �ــــذه شــــأ� الــــذي الفــــداء مع�ــــ� وتر�ــــ�
ً
 ا��ضــــارة، وصــــقلتھ �ذبتــــھ ح�ــــ� قلــــيال

  .القبور  �� من وإشباع �حياء ع�� ا��وف مع�� من وابتعد �حسان مع�� من فاق��ب

فالذين  بـھ يدفعوا أن وال املو�ى يأ�لھ أن بھ يقصدون  ال اليوم بالطعام يتصدقون  ٍ

  الظماء ا��ياع نعيص ما الطاعم�ن بالشار��ن وصنعوا وظمئوا جاعوا إذا ونقم��م

 و�ـودون  املعـوز�ن، إ�ـ� �ـم يحسـنون  كمـا موتا�م إ�� هللا يحسن أن يقصدون  ولك��م

 ف�ــــم ا��يــــاة، أيــــام �ــــ� �ــــانوا بحيــــث عنــــد�م العــــزة مــــن يزالــــون  ال أ��ــــم املــــو�ى يبلغــــوا أن

 الطعــام صــنوف مــن يختــاروا أن الزائــر�ن �عــض و�تعمــد. علــ��م يضــنون  وال ل�ــم يبــذلون 

  �ــان مــا
ً
 م شــ�يا

ً
  حياتــھ، أيــام �ــ� امليــت عنــد فضــال

ً
  ال بــالفكرة �عز�ــا

ً
 امليــت بحاجــة تصــديقا

  .�حياء غذاء إ��

 مفضــلة شــ�ية �انــت ال�ــ� الصــنوف نفســھ ع�ــ� فيحــرم �مــر �عكــس �حيــاء و�عــض

 وكال�مــا ا��رمــان، �ــ� �ســاو��م أن و�ر�ــد حرمــوه بمــا �ســتمتع أن يــأ�ى �أنمــا موتــاه، عنــد

 ضــــ�ت مـــن ســــ�يل �ـــ� الــــنفس ع�ـــ� والضـــن و�د�ــــار، وفـــاءال �ــــو واحـــد مع�ــــ� مـــن شـــعبة

  .والطيبات باللذات ا��ياة عل��م

 �ــ� �ــذا مــن أعــرق  آخــر أصــل ولــھ �مــوات رعايــة و�ــو الفــداء، أصــول  مــن أصــل ذلــك

 ال�ـــــ� ا��ز�ـــــة يقابـــــل �صـــــل وذلـــــك وا��ضـــــارة الـــــدين ��ـــــذيب عـــــن منـــــھ وأ�عـــــد ال�مجيـــــة

  املغلوب من الغالب وجبھ�ست الذي و�دب العبد، ع�� السيد يفرض�ا

 تظ�ــــر أن أمامــــھ املنكســــر�ن مــــن املنتصــــر الفــــاتح �ســــتوجبھ �ــــان الــــذي �دب فمــــن

 وأن فيـــھ، فائـــدة لـــھ تكـــن ولـــم ير�ـــد مـــا �ـــل �ســـوم�م وأن وال�ســـليم، �نكســـار ذلـــة علـــ��م
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 باإلتــــــــاوات يطــــــــال��م وأن خاشــــــــع�ن، فيمتثلــــــــوا و�قمع�ــــــــم صــــــــاغر�ن، فيعطــــــــوه �ســــــــل��م

  .وا��طام ا����ات �زواد ومن و��عام، وال�ساء الرجال من والر�ائن

 أمـوال�م و�سـ�نقذون  للقتـل، مـ��م فر�ـق ب�سـليم أنفسـ�م �س�نقذون  امل��زمون  و�ان

 ال�مـج عبـد فلمـا إليـھ ��تـدي أوال الفـاتح فيـھ يز�د ما واس�بقاء ومختار�ا نف�س�ا بإ�داء

  ل�م جعلوا والغلب القوة ف��م واعتقدوا وأوثا��م أر�ا��م
ً
 كحـق وال�ـدايا ال��ايا �� حقا

 إلـ��م تـؤول ال�ـ�) املقدسـة( ا��ز�ة �ذه تنظيم �� الك�ان واف�ن امل�زوم�ن، ع�� املنتصر

ا ا��قيقـــــة �ـــــ�  الت�ـــــ�ية شـــــعائر ثـــــم مـــــن فانتظمـــــت �حيـــــان؛ مـــــن كث�ـــــ� �ـــــ� وج�ـــــرة ســـــرَّ

 نمـــ �ـــ��ء �ـــل بـــواك�� و�وثـــان لألر�ـــاب تقاضـــت ح�ـــ� القســـوة �ـــ� �عضـــ�ا و�ـــالغ والفـــداء؛

  .دارجون  أو رضعاء و�م �بناء طليع��ا و�� ونبات، حيوان

  �ــان كمــا الفــداء إ�ــ� �ديــان نظــرة �ــ� فاصــل حــد �ــ� إبــرا�يم وقصــة
ً
 �ــو وكمــا قــديما

 أرى  إ�ــي ب�ــ� يــا قــال الســ�� معــھ بلــغ فلمــا: (الكــر�م القــرآن يقــول  ذلــك و�ــ�. �ن مفــروض

 هللا شـاء إن سـتجد�ي تـؤتمر، مـا افعـل أبـِت  يا قال ترى؟ ماذا فانظر أذبحك أ�ي املنام ��

لــھ أســلما فلمــا. الصــابر�ن مــن
ّ
قَت  قــد إبــرا�يم يــا أن ونادينــاه ل��بــ�ن، وت  إنــا الرؤ�ــا، صــدَّ

  )عظيم بذبح وفديناه املب�ن، البالء ل�و �ذا إن ا��سن�ن، نجزي  كذلك

 �ــ� ال�ـ� ال�ـ�ية مـن انتقالـھ فحسـبك لفظــھ فأمـا. ومعنـاه الفـداء لفـظ تر�ـ� و�كـذا

  .وإحسان قر�ان �� ال�� ال��ية إ�� الض�� �� تذبح شاة

 إذ. العليـــا �خـــالق ذروة إ�ـــ� أ�لـــة مـــن انتقـــال ألنـــھ أعظـــم، فيـــھ فاالنتقـــال معنـــاه وأمـــا

 وأن عليـــھ، �عــز بمــا ��ســـان يجــود أن ت�ليــف و�ـــل عقيــدة و�ــل خلـــق �ــل خالصــة �انــت

 �ــل لــھ حســ�ت إذا الغر�ــزة دا�ــ� �ع�ــ�� وأن املتعــة، �عــض ع�ــ� ا��رمــان �عــض يفضــل

  .إعطاء و�ل إقدام �ل إليھ و�غضت كسب، و�ل سالمة

 وحيثمـا �دميـة شـرف إ�ـ� ال��يميـة حضـيض مـن ف��تفـع الغر�زة ��سان يفوق  و�نا

 الزمــان و�دب الــدين فــإن مــراء، ال الغرائــز مــن لغر�ــزة عصــيان ف�نالــك وخلــق ديــن وجــد

  .وترتضيھ تمليھ ما �ل �� للغر�زة مطاوعان أل��ما ال ل�ذا، ونافعان ل�ذا

 خ�ـ� �ثـرة وأن املوت، من خ�� ا��ياة وأن �لم، من خ�� اللذة إن لك تقول  الغر�زة

  .املشقة من خ�� الراحة وأن بذلھ، من خ�� املال ح�س وأن �يثار، من
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  ا���ـــ� �ـــو �ــــذا �ـــان ولـــو
ً
 وحــــد�ا الغر�ـــزة ول�انــــت و�خـــالق، �ديـــان ظ�ــــرت ملـــا حقــــا

 �غ�ـــ� ا��يـــوان يصـــ�بھ كمـــا ا���ـــ� ��ســـان وألصـــاب الكفايـــة، وفـــوق  ايـــةالكف �ـــل �افيـــة

  .عناء

 العز�ـز الـثمن ومـا عز�ـز، ثمـن لـھ النف�س وال���ء نف�س، ���ء ��سا�ي ا���� ولكن

 �لـھ، ا��لـق وقـوام �لـھ الدين عنوان ال��ية �انت ول�ذا ونفليھ بھ نضن بما ا��ود إال

 و���ــم، النــاطق ف��ــا ي�ســاوى  حيوانيــة �ــزةغر  بــل خلــق، وال ديــن فــال �ــ�ية ال فحيــث

  .املر�د وغ�� املر�د ف��ا و�تال��

  هللا ي�لـف وال بحال، ال�لفة من يخلو ال والت�ليف ت�ليف �ديان وفرائض
ً
 إال نفسـا

 و�ســعك تركــھ تطيــق ألنــك العمــل تــرك معنا�ــا ولــ�س تطيــق مــا �عمــل أن معنا�ــا وســع�ا

 وصــــفوة �دب خالصــــة �مــــا حكيمــــ�ن لشــــاعر�ن ب�تــــان العر�ــــي الشــــعر و�ــــ� ت�ناســــاه أن

  :يقول  إذ الطيب أ�ى ب�ت و�ما الفضائل، ب�ن التفاضل ومعيار ا��لق

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال املشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس �ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم 

   
  ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود يفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

     

  :يقول  إذ تمام أ�ى و��ت

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بالراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الك�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ى فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إال ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

     

 أو) الت�ــــــ�ية: (و�ــــــ� واحــــــدة �لمــــــة ا��كمــــــة �ــــــ� البــــــالغ�ن البليغــــــ�ن �نالب�تــــــ ومع�ــــــ�

  )الفداء(

 خ�ـــ� الســـالمة وأن العطـــاء، مـــن خ�ـــ� �خـــذ وأن التعـــب، مـــن خ�ـــ� الراحـــة أن فقولـــك

  .دين ي�ون  أن وقبل خلق ي�ون  أن قبل مف�وم قول  �قدام، من

 �عـض وأن �خـذ، �عـض مـن خ�� العطاء �عض أن يف�م أن ��سان ع�� وجب فلما

 إ�ســـان وأنـــھ ا��يـــاة، �عـــض مـــن أكـــرم املـــوت �عـــض وأن التعـــب، �عـــض مـــن شـــر الراحـــة
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 إل��ـا يرمـز ال�ـ� ال��ية و�انت دين، لھ و�ان خلق، لھ �ان م�ملة، �سائمة ول�س م�لف

  .الدين ذلك وأساس ا��لق ذلك قوام �� الكب�� عيده �� املسلم
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  الوراق�ن سوق  ��

   

 ا��ــرب أيــام �ــ� راجــت كمــا �يــام �ــذه �ــ� الــرواج �عــض قديمــةال الكتــب ســوق  راجــت

 ي�تظـــره ا��ديـــد �ور�ـــي الكتـــاب طالـــب وألن قليـــل، أور�ـــا كتـــب مـــن الـــوارد ألن املاضـــية،

 
ً
  وجده فإذا ال��يد، �� يتلقاه أن قبل طو�ال

ً
  مقروءا

ً
  انتظـاره مـن خ�ـ� فذلك قديما

ً
 جديـدا

 
ً
 أو أور�ـا مـن تـرد ال�ـ� القديمـة العر�يـة لكتـبا تـروج �نـا ومـن أسـابيع، أو أشـ�ر �عـد بكرا

 ي�يــع �ســعار بارتفــاع إحساســھ عنــد مكت�تــھ ي�يــع الــذي ألن الــبالد، �ــذه �ــ� طبعــت ال�ــ�

  .السواء ع�� والعر�ي �فرن�� م��ا

 كث�ــ�ة وفلتــات التــار�خ، مــن كث�ــ�ة فلتــات القديمــة الكتــب و�اعــة الــوراق�ن ســوق  و�ــ�

 بــ�ن معروضــة يجــد�ا املــرء ألن فلتــات �ســم��ا: ال��ائــب مــن كث�ــ�ة وفلتــات �خــالق، مــن

  .املطلو�ة البغية من باالقتناء وأو�� أنفس م��ا الفلتة ت�ون  وقد يطل��ا، أن دون  يديھ

 وعشـــر�ن بخمـــس فقـــده �عـــد ومالحظـــا�ي �عليقـــا�ي عليـــھ �ـــ� بكتـــاب ع�ـــ�ت أ�ـــي أذكـــر

 مســرور فيــھ مفــرط وو�ــ أعطانيــھ ولكنــھ بثمنــھ، لغــا�� عنــدي ســره با�عــھ علــم ولــو ســنة،

 �ــــ� البــــا�ع رغبــــة إ�ــــ� بالقيــــاس كث�ــــ� فيــــھ، رغب�ــــ� إ�ــــ� بالقيــــاس قليــــل ثمــــن مــــن نقدتــــھ بمــــا

  .تصر�فھ

 حــ�ن �عــد ع�ــ�ت ثــم املكتبــات، إحــدى �ــ� كتــاب مــن أجــزاء عــدة ع�ــ� ع�ــ�ت إ�ــي وأذكــر

  .أخرى  مكتبة �� منھ الناقص ع��

  أن �خــوان �عــض وأخ���ــي
ً
 ال�ــ� رســل برترانــد ل�ــ�ي �نج الفيلســوف مكتبــة مــن كتابــا

 يــد إ�ــ� مصــر �ــ� وصــل ح�ــ� �رض يطـوف زال مــا الغرامــات بــبعض وفــاء إنجل�ــ�ا �ــ� بيعـت

  منــھ وتلقـى صــاحبھ إ�ـ� وأرســلھ فاشــ��اه العظـيم، بالفيلســوف امل��بـ�ن مــن أديـب
ً
 جوابــا

  .محفوظاتھ أعز من يزال ال والتحية بالشكر

 وولع�ــــم النــــاس أخــــالق مــــن ى أخــــر  ��ائــــب واملصــــادفات ال��ائــــب �ــــذه جانــــب وإ�ــــ�

  .و�دخار �قتناء بضروب
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 و�ـــ� الرفــوف، ع�ــ� احتباســ�ا طـــول  �عــد للبيــع معروضــة قديمـــة جديــدة كتــب ف�ــذه

  .�عيد ع�د منذ اش��يت أل��ا وقديمة مقروءة، وال مفضوضة غ�� أل��ا جديدة

 ال��ـب �نـا. . . يقرأ�ـا؟ أن ينـوي  يكـن لـم ولعلھ يقرأ�ا، ال و�و املش��ي  اش��ا�ا ملاذا

  عرفت فقد. والعادات �خالق �عض من
ً
 �ـ� قـدم�ا قـدر ع�ـ� الكتب �شراء �غالون  أناسا

  �سـواق؛ �ـ� وندر��ا الطبع
ً
 ال�ـامش سـعة قـدر ع�ـ� الـثمن مـن الكتـاب �ـ� يبـذلون  وأناسـا

  !للتجليد الكعب وصالح

 �عيـد، مـن الكتـب شـ�ل ل�ا نماذج ا��شب من يصنعون  �ور�ي�ن أن �نا و�حضر�ي

 ال�ـ�يحة بالكتـب السـف�� الرفـوف و�شـغلون  املكتبـات مـن العاليـة الرفـوف ��ا يملئون 

  ألن للقــراءة، ال للمظ�ــر تقت�ــ� ال�ــ�
ً
 غ�ــ� فــال �ور�يــة، الــبالد �ــ� معابــة مكتبــة �غ�ــ� قصــرا

  .وال��ييف ال�ش�يھ �ذا عن عند�م القصور  أ��اب لبعض

  !املرتبة �ذه إ�� �عد نرتفع فلم نحن أما

 أن القصـــر صـــاحب ع�ـــ� حـــرج فـــال �عـــاب، ال عنـــدنا املكتبـــات مـــن القصـــور  خلـــو ألن

 والقصــر. . . �سـطبل مـن القصـر خلـو مـن يتحـرج �ـان وإن ترا�ـا، فـال مكتبـة عـن �سـألھ

  !�سطبالت �� يحسب أن أحرى  فيھ وما فيھ بمن �لھ

 ��ــ: القبيــل �ــذا غ�ــ� مــن �ــ��ء �ـ� الــوراق�ن ســوق  �ــ� اليــوم صــادف��ا ال�ــ� واملصـادفة

 ا��ـرب عـن لـھ روايـة ومع�ـا واحـدة، رزمـة �ـ� �ل�ـا مرصوصـة شـميل شب�� الدكتور  كتب

 القائمـــة، ا��ــرب �ــذه ن�ــ�ان شــبوب �عــد ســـيما وال عل��ــا �طــالع إ�ــ� أتــوق  كنــت املاضــية

اقية( مصادفة ف�انت   .املصادفات أحسن من) ورَّ

 - مجموعتــھ مــن �ول  ا��ــزء و�ــو -) و�رتقــاء ال�شــوء فلســفة( عــن كتابــھ إ�ــ� نظــرت

  .النف�س الكتاب �ذا صدور  يوم إ�� سنة ثالث�ن الذاكرة �ي فعادت

  شـــميل شــــب�� الـــدكتور  �ـــان
ً
 بالدنــــا �ـــ� أمثالــــھ مـــن الشـــرفاء لألحــــرار ي�ب�ـــ� كمــــا فق�ـــ�ا

  و�ـــــان الشـــــرقية،
ً
 �ر�حيـــــة أ�ـــــ�ابھ مـــــن معونـــــة �غ�ـــــ� مجموعـــــة يطبـــــع أن عليـــــھ عســـــ��ا

 �ـ� ا��موعـة طبـع ال�افية باملعونة املت��عون  لھ �عت� فلما. والثقافة العلم ع�� الغيور�ن

  أســــماء�م وذكــــر جــــزءين،
ً
 وقــــدم الثــــا�ي، ا��ــــزء ختــــام �ــــ� بــــھ ت��عــــوا مــــا ومقــــدار جميعــــا
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  النـــوا�ئ عـــن مجـــردة أذكر�ـــا: (ا��كيمـــة الصـــر�حة العبـــارة ��ـــذه �ســـماء
ً
 بجمـــال مكتفيـــا

  ذلـــــــك يتعـــــــودوا أن بالنـــــــاس يجمـــــــل وكـــــــم �عمـــــــال،
ً
 و  للوقـــــــت اختصـــــــارا

ً
. ل��ـــــــد انصـــــــرافا

 �ـــــل �ـــــ� بـــــالعرض �ستمســـــاك ع�ــــ� ا��ـــــو�ر إ�ـــــ� النظـــــر غلــــب م�ـــــ� مـــــ��م ذلـــــك وســــي�ون 

  )أعمال�م

  الواحـــدة ا��موعـــة ثمـــن الـــدكتور  وجعـــل
ً
  جن��ـــا

ً
 ثمـــن و�ـــو ال��يـــد، أجـــرة عـــدا مصـــر�ا

 �ــــــــذه قــــــــراءة �ــــــــ� الــــــــراغب�ن وقلــــــــة موضــــــــوعھ، ونفاســــــــة الكتــــــــاب طبــــــــع لنفاســــــــة معتــــــــدل

  .املوضوعات

  يومئــذ وكنــت العمــل، مــن ا��ــا�� للشــباب مر�ــق نثمــ ا��نيــھ ولكــن
ً
 العمــل مــن خاليــا

 
ً
 ت�ـاليف مـن اليـدين ا��ـا�� املـر�ض بـھ �شعر بما وأشعر أسوان ببلد�ي أس�شفي مر�ضا

  .العالج

 ال�ـــ� الصـــا��ة �شـــ��اكية إ�ـــ� تــدعو أنـــك أعلـــم إ�ـــي: (فحــواه مـــا الـــدكتور  إ�ـــ� فكت�ــت

 بالــك فمــا املــال، مــوارد يحتكــروا أن غنيــاء�  ع�ــ� تــأ�ى أنــك ذلــك ومع�ــ� الغلــواء، تتجنــب

، واملــال العلـــم مــوارد يحتكـــروا أن تر�ــد �ن
ً
  أن تحســب و�ـــل معـــا

ً
 �غنيـــاء غ�ـــ� مــن أحـــدا

  )بجنيھ؟ كتاب شراء ع�� يقوى 

 أســـوان إ�ـــ� اليوميـــة ال�ـــ�ف ووصـــلت الـــدكتور  إ�ـــ� ا��طـــاب وصـــل أن إال �ـــو فمـــا

  الــــدكتور  أن ف��ــــا قــــرأت ح�ــــ�
ً
 �دبــــاء إ�ــــ� مجموعتــــھ مــــن ��ــــ�ة ائــــةم أ�ــــدى قــــد شــــميال

 �شـــبھ منـــھ خطـــاب ومعـــھ �ول  ا��ـــزء جـــاء�ي ح�ـــ� يومـــان أو يـــوم يمـــض ولـــم والطـــالب،

 ن��تــھ قــد أن�ــ� ع�ــ� الشــكر و�شــبھ تــذك��، �غ�ــ� ا��قيقــة �ــذه ذكــر مــن فاتــھ ملــا �عتــذار

  �ان ما إ��
ً
  !إليھ يت�بھ أن خليقا

  .ت��يص أو�� الشر�ف لصر�حا ا��ر الرجل �ذا مناقب ت��ص عارضة قصة �ذه

 �انـت ولـو املقنعـة با���ـة و�ؤمن يقول، بما و�عمل والتعليم، العلم يحب عالم ف�و

 جنيـــھ مائـــة ول�ســـت �يمـــان، ذلـــك يقتضـــيھ بمـــا العمـــل إ�ـــ� يبـــادر ثـــم عليـــھ، خســـارة ف��ـــا

 مؤلفاتــھ و�ــ� طبـھ و�ــ� رزقــھ �ـ� يحار�ونــھ �ــانوا املـوارد محــدود رجــل ع�ـ� ال�ينــة با��سـارة

  �لوف كسب �ان وإن
ً
 مـن ال�ـ�اء طلـب إ�ـ� وانصـرف العلـم أمانـة ��ـ�� أنـھ لـو لھ م�سورا

  .�قالم أ��اب يطلبھ حيث
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 مطالع��ـا إ�ـ� أتـوق  كنـت ال�ـ� الرواية مع�ا وأخذت جديد، من �ل�ا ا��موعة أخذت

 قبـل املاضـية ا��ـرب �� صدقت نبوءة أل��ا املصادفة، �ذه من أ��ب ف��ا ال��ب فإذا

 ا��اضـرة ا��ـرب �ـ� يقـال ممـا أ��ـا ع�ـ� ناشـر �شـر�ا ولـو سـنوات، ثالث من بأك�� ��ا��اان

  .كث�� تبديل إ�� �شر�ا إعادة �� احتاج ملا

 أمـام �م��اطـور  ��مـة �شـرح الـذي العـام املـد�� و�ـو الروايـة أبطـال أحـد بلسـان قـال

  لغر�ــب إنــھ: (الدوليــة ا��كمــة
ً
 مــن وافــر قســط ع�ــ� ةحاصــل �ملانيــة �األمــة أمــة أن جــدا

  تخضـــع العلـــم
ً
. و�ســـ�بداد �ثـــرة �ـــ� عر�ـــق كنظام�ـــا إم��اطور�ـــة لنظـــام أع�ـــ� خضـــوعا

 مــن أر�ـ� تر�ي��ـا يجعـل) �لتــور ( ذات أ��ـا ا��كـم �ـذا رق  �ـ� و�ــ� دعوا�ـا ذلـك مـن وأغـرب

  �مم سائر تر�ية

  بلغــت بأ��ــا اع��افنــا مــع ونحــن. ا��ضــارة �ــ� العر�قــة
ً
  شــأوا

ً
 والصــناعة مالعلــ �ــ� �عيــدا

 بــھ تفــاخر الــذي ال�لتــور  �ــذا أن نج�ــل أن لنــا يجــوز  ال ســوا�ا ع�ــ� جمــة امتيــازات ونالـت

 �ـــان مـــا وقـــط. حقيقـــة مســـئول�ن غ�ـــ� أفـــراد أو فـــرد يـــدير�ا ح�ومـــة لنظـــام عبـــدة يجعل�ـــا

 تجــد قلمــا فإنــك �تقــان مــن كث�ــ� �ــ��ء وعمل�ــا علم�ــا �ــ� �ــان وإذا. ا��ــر مــن أر�ــ� العبــد

  ف��مــــا
ً
 امتيــــازات مــــن فاالبت�ــــار العمــــل ع�ــــ� أصــــ�� �ــــان إذا العبــــد ألن �بت�ــــار، مــــن شــــ�ئا

  الشــــر تتعمــــد نرا�ــــا كنــــا وإذا. وحــــده ا��ــــر
ً
 الغايــــة ل�ــــذه علم�ــــا و�ســــتخدم لســــوا�ا كث�ــــ�ا

 
ً
 �ـذه �ـ� غر�ز�ـة �خـالق �ـذه ت�ـون  أن ولوال. العبيد أخالق من ذلك فألن لآلخر�ن خالفا

 وألدركــــت العلــــم، مــــن عليــــھ �ــــ� مــــا مــــع الك�ــــ�ى  نايتــــھج ع�ــــ� إم��اطور�ــــا مــــاألت ملــــا �مــــة

 أعضـــاء �ـــ� إنمـــا محل�ـــا تحـــل ل�ـــي لتبديـــد�ا وســـعت لتـــذل�ا قامـــت ال�ـــ� �مـــم أن حي�ئـــذ

 التعـــاون  بـــدون  ل�ـــا يـــتم ال نفســـ�ا �ـــ� نجاح�ـــا أن لعرفـــت بـــل العمـــران، جســـم �ـــ� نافعـــة

  .)مع�ا

 مــع املتضــامنة �ملانيـة مــة�  ع�ـ� املــالم ولـ�س: (بالبارحــة الليلـة أشــبھ ومـا قــال أن إ�ـ�

 ال�يئـة مجمـوع ع�ـ� املـالم بقـدر مصـ����ا ف�ـم أسـاءت م�مـا والضـراء السـراء �ـ� ح�وم��ا

 وتـــــوف�� ع��ـــــا الشــــر لـــــدفع متضـــــامنة نفســــ�ا �ـــــ� ت�ـــــون  أن عل��ــــا يجـــــب ال�ـــــ� �جتماعيــــة

، ل�ا املص��ة
ً
 . اليـوم منـھ ي��ـل وح�وما��ـا �مـم �ـذه �ـ� انحطـاط و�ـذا عموما

ً
 فعوضـا

 و�مـرح �سـرح تركتھ ا��ا�ي ع�� والقبض ا��تمع لنصر واحدة �بة جميع�ا ��ب أن من
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، �رض �ــ� و�عيـث
ً
 أ��ــا وزعمــت جمــل، وال ذلــك �ــ� ل�ــا ناقـة ال �ــأن ا��يــاد وادعــت فســادا

 أتـيح لـو و�ـو ا���ـر، �� العزلة تد�� و�� السر �� تنصره فشرعت مماألتھ، من �ستفيد

 لـ�س منـھ حلفائـھ وحـظ ذلـك غ�ـ� ي�ـون  وكيـف �ذالل؛ إال منـھ حظ�ـا �ـان ملـا النصر لھ

 مـن بيـد عل��مـا قـبض أنھ كيف وتركيا النمسا العظيمت�ن حليفتيھ إ�� انظروا. . . أفضل

 �نفصــال أرادتــا لــو ح�ــ� ل�مــا، مصــ��ة أقــل مراعــاة دون  ملصــ��تھ واســتخدم�ما حديــد

  )مستعمراتھ من مرةمستع أو مملكتھ من جزء �أ��ما استطاعتا، ملا عنھ اليوم

 املاضـــية ا��ـــرب ان��ـــاء قبـــل 1915 ســـنة يونيـــة شـــ�ر ��ايـــة �ـــ� الروايـــة تـــأليف وانت�ـــ�

 ان��ــت بــل �عيــد، �ع�ــد �ملــان صــفوف �ــ� ال�ز�مــة ظ�ــور  وقبــل ســنوات، ثــالث مــن بــأك��

 ل��ـة �ـ� يقـول  حـ�ن النبـوءة و�صـدق ��ـز�م��م يجـزم بـھ فإذا متقدمون، منتصرون و�م

  :واليق�ن الثقة

. انتصـار �ـ� �ن ح�ـ� �ملـان أن مـع - الصورة ��ذه أ��ي��ا وقد - القارئ  �ستغرب قد(

 حملــ��م �ــ� فشــل�م �عــد مــن �ملــان أن �علــم البصــ�� الناقــد �عــ�ن �مــور  يتــدبر مــن ولكــن

 تطو�ـــل إال اليـــوم ا��زئيـــة انتصـــارا��م ومـــا حلـــم، تحقيـــق ل�ـــم ير�ـــ� �عـــد لـــم بـــار�س ع�ـــ�

جـل
َ
 أن ع�ــ�� ا���ـد مـن عنـد�م مــا آخـر و�بـذلون  يتخبطـون  اليــوم �ـم ولـذلك. ا��ـرب أل

  �خـــر�ن يحمـــل مـــا النصـــر مـــن يحـــرزوا
ً
 وال فيـــھ �غبنـــون  ال صـــ�� لعقـــد فـــرادى أو جميعـــا

 أو جــدوى  غ�ــ� ع�ــ� املصــائب �ــذه �ــل عل��ــا جــر ال�ــ� أمتــھ لــدى إم��اطــور�م مقــام يــثلم

 و�فــتح ل�ــم و�خلــص ��ــم و�ثــق العــالم يرجــع أن اليــوم �ســتحيل ألنــھ. �عــّوض ال بخســائر

 �ــــذه �ــــ� ف�ــــم. املا�ــــ�� �ــــ� �ــــان كمــــا وعلمــــا��م �علم�ــــم الظــــن و�حســــن ملتــــاجر�م أبوابــــھ

 وانتصــــــار. . . التجـــــاري  �قتصـــــادي واملركـــــز �د�ـــــي املقــــــام: �ـــــ��ء �ـــــل خاســـــرون ا��ـــــرب

 ال الغــــــرب �ــــــ� احتلو�ــــــا ال�ــــــ� �مــــــاكن �ــــــ� مراكــــــز�م وحفــــــظ اليــــــوم الــــــروس ع�ــــــ� �ملــــــان

 ا��ـا�� إم��اطـور�م ع�ـد �ـ� سـيما وال قـرن  نصـف مـن أك�ـ� منـذ أ��ـم لـم�ع ملن �ستغر�ان

 قلـــة مـــن أ��ـــم ث�ـــت فقـــد خصـــوم�م بخـــالف. العـــدة ل�ـــا و�عـــدون  ا��ـــرب ل�ـــذه �ســـتعدون 

 أقو�ــاء �ن ح�ــ� �ملــان �ــان فــإذا. . . ينوو��ــا ي�ونــوا لــم العــدة مــن وفــراغ�م م��ــا حــذر�م

. ل�ــا ��بــة أتــم ع�ــ� و�ــانوا إال ا��ــرب �ــذه غمــار خاضــوا مــا و�ــم طبي�ــ�، فــذلك أشــداء

 �ـ� وخصـوم�م حلم�ـم، تحقيـق مـن يتمكنـوا لـم قو��م منت�� �� و�م �ملان �ان إذا لكن

 �ــــ� وخصــــوم�م تنــــاقص �ــــ� و�ــــم ســــنة �عــــد ل�ــــم ذلــــك ير�ــــ� ف�ــــل مســــتعدين، غ�ــــ� غفلــــة
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. . لبحـارا بحصـر حـال�م إليـھ تـؤول مـا رأينـا إذا سـيما وال العقل، يقبلھ ال أمر �ذا تزايد؟

  إال ل�سـت اليوم �ملان انتصارات أن القول  ونكرر  نرجع �لھ ول�ذا. 
ً
 ا��ـرب ألمـد تطـو�ال

  )التام الفشل إ�� �خر �� مص���م وأن

 ولقـد. زمـان �ـل �ـ� وأخطئـوا �غبيـاء وكـذب الزمـان، ذلـك �ـ� وأصـاب الـدكتور  صدق

 تـــذكر ولـــم الثاقبـــة راتوالنظـــ النافـــذة النبـــوءات �ـــذه أمثـــال ��كمـــا��م �ور�يـــون  ذكـــر

  .و�عتبار التذكر إ�� أحوج �م الذين العر�ية قراء ب�ن شميل للدكتور  النظرة �ذه

  �ـــــان فـــــإذا
ً
 ع�ـــــ� نكبـــــة صـــــاح يـــــا إنـــــك: (للـــــدكتور  املـــــازح�ن �دبـــــاء �عـــــض قـــــول  صـــــوابا

 تلــــك ع�ــــ� الــــدكتور  جــــواب منــــھ فأصــــوب). . . يقولــــون  مــــا �ــــل �ــــ� تخــــالف�م ألنــــك النــــاس،

 نكبــــة فكــــم أخــــالف�م ألن�ــــ� النــــاس ع�ــــ� نكبــــة أنــــا كنــــت إن: (قــــال حيــــث ا��افيــــة التحيــــة

  )ألوف؟ و�م واحد وأنا الناس أولئك من وحدي أعان��ا
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  ال��ك فلسفة

   

 رأي صــاحب ألنــھ ،)برجســون ( الفر��ــ�� الفيلســوف ��ــ� املوضــوع �ــذا ذكر�ــي والــذي

 موضــــع الــــذ�ن �ــــ� وضــــعت ال�ــــ� �شــــياء وألن ،)ال�ــــ�ك فلســــفة( �ــــ� املعــــدودة �راء مــــن

 املـوت، لفجيعـة �شـياء ألـزم مـن فالب�ـاء ببعض؛ �عض�ا يذكر أن دأ��ا من املتناقضات

 طـرف�ن أو نقيضـ�ن الواقـع �� ي�ونا لم وإن �لسنة، جميع ع�� الب�اء يناقض وال��ك

 ا��يـــوان يحـــزن  وقـــد ال�ـــ�ك؛ بنقـــيض لـــ�س ولكتـــھ الســـرور نقـــيض فـــا��زن  متقـــابل�ن

  ي�ــــــ�ك ال ولكنــــــھ ���ــــــم
ً
 إ�ســــــانية خلــــــة ال�ــــــ�ك إذ ي�ــــــ�ك، أن �ســــــتطيع وال أبــــــدا

 ��ســــان إن: يقــــال كمــــا ضــــاحك، حيــــوان ��ســــان إن: و�قــــال. والضــــم�� للعقــــل مالزمــــة

  ��سان لغ�� ي�ون  وال ��سا�ي التمي�� عن ينفصل ال وصف كال�ما: ناطق حيوان

 وأن الصــــوت، �ــــ� إال ال�ــــ�ك مــــن ل�ســــت القــــرد ق�ق�ــــة أن إ�ــــ� ن�بــــھ أن ي�ب�ــــ� و�نــــا

 أصـداء جميع�ـا ولك��ا املت�لم، ��سان تحا�ي كما الضاحك ��سان تحا�ي قد الببغاء

ف أن �ـ� غرابـة وال نصـ�ب املنطقـي التمي�ـ� من ل�ا ل�س وأصوات  بال�ـ�ك ��سـان ُ�عـرَّ

 م�ــ�ك عمــل و�ــل ن�ـ�ك، يجعلنــا الــذي �ــو املنطـق ألن والتمي�ــ�، بــاملنطق �عــرَّف كمـا

 ي�ــ�كنا ثــم ومــن وال��ت�ــب القيــاس ف��ــا يختــل قضــية أو نــاقص منطــق تــھحقيق �ــ� ف�ــو

  املنطقيــة القضــايا يركبــون  ولكــ��م القيــاس، يحســنون  ال أل��ــم �طفــال
ً
 نقــص �ــ� تركيبــا

  واختالل

  يقـــ�س مثلــھ ذقنـــھ يحلـــق أن ع�ــ� فيصـــر ذقنــھ يحلـــق أبـــاه يــرى  الـــذي فالطفــل
ً
 قياســـا

 
ً
 شـعره يـردوا أن أ�لـھ �ـ� يصيح الذي طفلال وكذلك فيھ النقص موضع يدري  ال منطقيا

 شـــاء �لمـــا إليـــھ وتـــرد منـــھ تؤخـــذ ال�ـــ� �شـــياء ع�ـــ� الشـــعر يقـــ�س إنمـــا حلقـــھ، �عـــد إليـــھ

: �ـــــــذا مثـــــــل يصـــــــنعون  إنمـــــــا ي�ـــــــ��وننا الـــــــذين والكبـــــــار القيـــــــاس فيخطـــــــئ اســـــــ��داد�ا،

  يتصرفون  وال با��ا�اة و�كتفون  القياس، و�خطئون  يق�سون 

 �ـــذا ع�ـــ� اخطـــأ يتعمـــدون  أ��ــم لوجـــدنا امل�ـــ�ك�ن املمثلـــ�ن كبــار إ�ـــ� نظرنـــا أننـــا ولــو

  و��بعـــون  املنـــوال،
ً
 حســـب ع�ـــ� و�ختلـــف ي�نـــوع مواضـــع�ا غ�ـــ� �ـــ� �مـــور  وضـــع �ـــ� أســـلو�ا

  القياس اختالل و�� واحدة خلة �� يلتقي ولكنھ ومل�ا��م أمزج��م
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  و�اردي فلور�ل
ً
دخال قد مثال

ُ
 منـھ الت�ف استطاعا ثم روايا��ما إحدى �� ال��ن أ

 بـــاب إ�ـــ� �ر�ـــا الطر�ـــق �ـــ� ا��ـــراس طارد�مـــا فلمـــا مفلتـــان، و�مـــا وال���ـــة بالســـكر و�عمـــا

 ظـا�ر فيـھ الـنقص ولكـن فيـھ، شـك ال منطقـي قيـاس: �نـاك ا��ـالص يلتمسـان ال��ن

  يمثلنھ �انا الذي الدور  حسب ع�� للممثل�ن يظ�ر لم وإن للمتفرج�ن

 ��سـان لنـا يمثـل أن قبـل جسـون بر  للفيلسـوف ال�ـ�ك فلسـفة قـرأ شـابلن وشار��

 الفلسـفة �ـذه الحـظ وكذلك ،)املدينة أنوار( روايتھ �� املتحركة بالعدد يأ�ل الذي ���

 تلـــك مواقـــف �عـــض �ـــ� وحـــدة وال مع�ـــ� �غ�ـــ� �غن��ـــا �ـــان ال�ـــ� ال�لمـــات �ـــ� نظـــن مـــا ع�ـــ�

 تتصـــــرف كمـــــا ��ســـــان تصـــــرف �ـــــو ال�ـــــ�ك ســـــ�ب أن برجســـــون  مـــــذ�ب ألن الروايــــة،

  يقتضيھ ل�س وما التغي�� يقت��� ما و��ن وا��تلفات، املتفقات ب�ن تمي�� �غ�� �لة،

 ع�ـ� �طـراد أو القيـاس باختالل ال��ك �عليل من أسلفناه ملا مطابق مذ�ب و�ذا

 يحســب ف�ــو وطــرب وســكر ف�ــرب مــرة ال�ــ�ن دخــل رجــل �طــراد يوجــب ال واحــد �ســق

 �لـة تم�ـ�� كما الس�ن �ذا ع�� �م���و  الن�يجة، �ذه إ�� من��ية ال��ن إ�� دخلة �ل

 فا�ـــ�ك واملوجبـــات الــدوا�� �غ�ـــ�ت إذا �غي���ـــا ع�ــ� تقـــدر وال واحـــدة بحركــة تـــأ�ي ال�ــ�

 وفـــوق  ا��مـــاد فـــوق  إل��ـــا وصـــلت ال�ـــ� املرتبـــة ع�ـــ� للمحافظـــة ��ســـانية ســـالح �ـــو إنمـــا

 بــــةاملرت �ــــذه إ�ــــ� يصــــل لــــم ألنــــھ ي�ــــ�ك أن ا��يــــوان ع�ــــ� اســــتحال �نــــا ومــــن ا��يــــوان،

  �ستدعيھ ما التمي�� من عنده ول�س

 وحقيقــــة التطــــور  حقيقــــة �ــــ� �ل�ــــا لفلســــفة مــــتمم جــــزء �ــــو �ــــذا برجســــون  ومــــذ�ب

  �عضـــــ�ا يفســـــر شـــــاملة تركيبـــــة ف�ـــــ� والفكـــــرة، املـــــادة
ً
 إحـــــدى مـــــن الـــــدليل و�قـــــوم �عضـــــا

 لــم التعب�ــ� �ــ� ســ�ولة مــع التوفيــق �ــذا �ــ� براعــة ولــھ. النــوا�� ســائر إثبــات ع�ــ� نواح��ــا

 �ملــــان فالســــفة بــــ�ن املز�ــــة ��ــــذه انفــــرد الــــذي) شــــو���ور ( �عــــد حــــديث فيلســــوف يرزق�ــــا

 ال�ـــــــ� التمثيليـــــــة املواقـــــــف أو الن�ـــــــات يراجـــــــع أن وللقـــــــارئ  عصـــــــره �ـــــــ� الفالســـــــفة وســـــــائر

  محالـة ال ف��ـا واجـد ف�ـو املـذ�ب، �ـذا ع�ـ� ليعرضـ�ا أ�ـ�كتھ
ً
 بحركـة أشـبھ �ـو تصـرفا

 موضــع�ا غ�ــ� �ــ� �مــور  وضــع مــن شــ�ئا ف��ــا دواجــ أو النــاطق، ��ســان بتمي�ــ� منــھ �لــة

  ��يح مقياس غ�� ع�� وقياس�ا
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 أحـــد عـــن يقـــول  البلـــد أبنـــاء مـــن ظر�ـــف عـــن تـــروى ال�ـــ� النكتـــة تلـــك ذلـــك أمثلـــة ومـــن

  �علق إنھ �طباء
ً
  !املستوصف باب ع�� مر�ضا

 ع�ــــ� �علقــــون  الــــد�اك�ن أ�ــــ�اب أن يــــرى  النكتــــة �ــــذه حســــب ع�ــــ� الطب�ــــب فــــذلك

 يـا فلمـاذا تجارتـھ، مـ��م و�سـتمد املر�ـ�� �ـ� �عمـل و�ـو فيـھ، �عملـون  ممـا نماذج وج�ا��ا

  �علق ال ترى 
ً
  د�انھ؟ باب ع�� مر�ضا

 املقيــــاس �غ�ــــ� القيــــاس �ــــو �ــــذا أو برجســــون، يقــــول  كمــــا ��ــــ� التصــــرف �ــــو و�ــــذا

 بمســارحنا عرضــت ال�ــ� ال�زليــة الروايــات إحــدى �ــ�) حــانو�ي( ذلــك أمثلــة ومــن ال�ــ�يح

 ع�ـ� املـو�ى أ�ـل مـن البـاك�ن إ�ـ� ليقـدم�ا بالسـواد املطوقـة باملناديـل يو�ھج يمأل املصر�ة

  )!ا��ل عن( �عالن س�يل

 �نــاك �القيـاس �نـا والقيــاس املزعـوم، الطب�ـب كتصـرف املوقــف �ـذا �ـ� فالتصـرف

 ��ســــان بــــھ نواجــــھ الــــذي شــــعورنا و�ــــ�ن ال�ــــ�ك موضــــوع بــــ�ن نفــــرق  أن الواجــــب ومــــن

 عــــــن ا��مــــــال حقيقــــــة �انفصــــــال �نفصــــــال �ــــــل صــــــالنمنف شــــــ�ئان فإ��مــــــا امل�ــــــ�ك،

  ا��ميل باإل�سان أنت شعورك

 يصـــنع الـــذي الكب�ـــ� الرجـــل ونـــزدري  منـــھ، ن�ـــ�ك الـــذي الطفـــل ع�ـــ� �عطـــف فـــنحن

 للمـر�ض ونـألم وال�ـ�ر�ة، ال�ـ�ك يبعـث الـذي امل�ـابر املغـرور مـن وننفـر صـنعھ، مثـل

 �حاسـ�س �ـذه مـن إحسـاس مـن ومـا �طفـال، وأشباه �طفال يخطئ كما يخطئ الذي

 يفارقـھ أو ال�ـ�ك يـالزم عـارض �ـو بـل الفلسـفية، وحقيقتـھ ال�ـ�ك طبيعـة �ـ� داخـل

 �زدراء يوجــب مــا يــؤمل�� فقــد: غ�ــ�ه عنــد ي�ــون  مــا خــالف ع�ــ� ��ســان �ــذا عنــد و��ــون 

 �ــ� الصــديق لرؤ�ــة وتأ�ــ�� ال�ــ�ر�ة موقــف �ــ� العــدو لرؤ�ــة �غتــبط وقــد �خــر�ن؛ عنــد

  ينھ�ع املوقف ذلك

  ذكر�ـي بــل وحـد�ا ال�ــ�ك فلسـفة يــذكر�ي لـم برجســون  ��ـ� إن
ً
 مــا م��ــا كث�ـ�ة أمــورا

  الرجاء يبعث ما وم��ا يحزن 

 فلــم الســن�ن، مــن �الف عشــرات منــذ املصــر��ن نحــن بي�نــا الفلســفة نصــ�ب ذكر�ــي

 الدولـة ألن لم؟ محدث�ن أم �انوا أقدم�ن املصر��ن ب�ن حسن نص�ب قط للفلسفة يكن

 مصـــــر �ـــــ� اســـــتأثرت قـــــد القو�ـــــة الك�انـــــة وألن القو�ـــــة، الك�انـــــة جان��ـــــا إ�ـــــ� شـــــأت� القو�ـــــة
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 الدي�يــة املراســم عــداد �ــ� وأدخل��ــا ا��يــاة، وأســرار ال�ــون  حقــائق عــن بالبحــث القديمــة

  و�بت�ار التجديد ف��ا �سيغ وال �ف�ار، ع�� تفرض�ا ال��

 علـل مـن محققـة علة عبادفاالست القديمة والك�انة القديمة الدولة انقضاء �عد أما

 لــذا��ا العقــل يطل��ــا ال�ــ� املعرفــة �ــ� الفلســفة ألن �مــة، �ــذه �ــ� الفلســفة ع�ــ� القضــاء

 ير�ـدون  الذين املستعبدين مطالب من ول�ست �حرار مطالب من ف�� لذاتھ؛ يطل��ا أو

 ناملســتعبدي �ــؤالء بــ�ن ي�بــغ وقــد وا��ــزاء املنفعــة �ــ� �مــ��م و�حصــرون عليــھ يــرادون  مــا

  السابق�ن بتجارب وانتفاع وا�عاظ اختبار �� ال�� ا��كمة مع�� من حكماء

 وارتفـــاع فظ�ــور�م ا��قــائق، كنــھ إ�ـــ� نفــاذ �ــ� ال�ــ� ا��كمـــة مع�ــ� مــن ا��كمــاء أمــا

 كســـاد لتعليـــل أرضـــا�ما علتـــان �اتـــان �املســـتحيل أو مســـتحيل املســـتعبدين بـــ�ن شـــأ��م

 ع�ـ� طو�لـة مرانـة مـن بـد وال وا��ـديث، قـديمال الـزمن�ن �ـ� �مـة �ـذه أبناء ب�ن الفلسفة

 العلـة �ـ� أرضـا�ا ال�ـ� العلة �ل ولكن �ستعباد آثار من �ثر �ذا يزول أن قبل ا��ر�ة

 أخــــرى  علـــل �نالـــك أو تطابق�ـــا، ال�ـــ� غ���ـــا دون  �ــــ� و�ـــل �ســـباب؟ جملـــة تطـــابق ال�ـــ�

  نرضاه؟ ما �مة �ذه أمر من يرض��م ل�س من ��ا يقول 

 ع�ــــ� الـــذ�ن وانطبـــاع الواعيـــة ضـــيق وم��ـــا كث�ـــ�ة، الصـــدد �ـــذا �ـــ� تقـــال ال�ـــ� العلـــل

  والعمليات با��سوسات والتقيد التفك�� س�ولة

 املطروقــة الســكك عنـد ��ــا والوقـوف بــالظوا�ر ا��يــاة وأخـذ وا��لــد ا��ـد قلــة وم��ـا

 عو�سـتطال  وال�سـاؤل  �سـتغراب منافـذ و�غلـق �بـداع عن تصد ال�� املكررة والعادات

  !نرضا�ا ال ألننا بنف��ا نجزم وال نرضا�ا ال و�لتا�ما �خرى، إ�� �س�ند العلت�ن و�لتا

  ذكرنـــا برجســـون  ��ـــ� إن قلنـــا
ً
  تحـــزن  أمـــورا

ً
 يحـــزن  الـــذي ف�ـــذا. الرجـــاء تبعـــث وأمـــورا

  !الكث��ين عرف �� ��ن حزن  و�و

 الســـالح ��ز�مـــة الفيلســـوف ف��ـــا أنبـــأ ال�ـــ� النبـــوءة تلـــك ف�ـــو الرجـــاء يبعـــث الـــذي أمـــا

 مـــن شـــك �ـــ� النـــاس و�ـــان املاضـــية ا��ـــرب �شـــ�ت أن يـــوم ��ســـانية �داب أمـــام املـــادي

  �و�� املعارك خالل املادي السالح بطش من شا�دوه ملا عقبا�ا
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  برجســـون  �ـــان فقـــد
ً
 �يمـــان ذلـــك يب�ـــ� و�ـــان املاديـــة، القـــوة ع�ـــ� الـــروح �غلبـــة مؤمنـــا

 مر�ـــون  ��ســـا�ي التقـــدم أن و�ـــو ،ال�ـــ�ك �عليـــل �ـــ� اعتمـــده الـــذي الســـ�ب مثـــل ع�ـــ�

  يخلــق لــم ��ســان وأن �ليــات، ع�ــ� الروحيــات بتقـدم
ً
  آلــة ليصــبح ضــاح�ا

ً
 بقــوة مغلو�ــا

  خلق بل �لة،
ً
  .�الت حكم إ�� يردونھ ومن �الت، من ل���ر ضاح�ا
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  �و؟ قتال أدين

   

: إقنــــاع ينبــــد ولــــ�س ســــيف ديــــن أنــــھ إليــــھ �ســــالم أعــــداء وج��ــــا ال�ــــ� املطــــاعن مــــن

 الســـــالح بقـــــوة و�كـــــراه الغـــــزو  لـــــوال إليـــــھ دعيـــــت ال�ـــــ� �مـــــم يقنـــــع ال أنـــــھ بـــــذلك ير�ـــــدون 

 ال�ــــ� ا��قــــائق �عــــض �نــــا نقــــرر  زمــــان �ــــل �ــــ� و�عــــاد يقــــال الــــذي القــــول  �ــــذا ولتمحــــيص

 القـــــوة اســــتخدام �ــــ� شـــــأنھ �ســــالم أن لنث�ــــت امل�ـــــابر، إال ينكر�ــــا وال املنصــــف �ســــلم�ا

  ذلك جانب إ�� يكن لم لو بالقوة لي�تصر �ان ما وأنھ دين، �ل كشأن
ً
  لالنتصار صا��ا

 �سـالم ع�ـد بدايـة �� يصدق أن لوجب صدق لو املطعن �ذا أن) �و�� فا��قيقة(

 �ـ� حمـل وى  جنـد لھ �ان ملا ولوال�م املشرك�ن العرب من كث�� الدين ��ذا فيھ دان الذي

  سالح س�يلھ

 قبلـــھ مـــن يكـــن ولـــم عليـــھ املعتـــَدى �ـــو �ـــان ع�ـــده بدايـــة �ـــ� �ســـالم أن الواقـــع لكـــن

 حــول  القــوم واجتمــاع ا��مديــة الــدعوة تلبيــة �عــد ح�ــ� كــذلك وظــل أحــد، ع�ــ� اعتــداء

 �ـــ� وقـــاتلوا: (ذلـــك ع�ـــ� يز�ـــدون  وال قـــاتل�م مـــن يقـــاتلون  �ـــانوا فـــإ��م الســـالم، عليـــھ الن�ـــ�

  )املعتدين يحب ال هللا إن �عتدوا وال يقاتلونكم الذين هللا س�يل

 نكثـــــوا وإن: (واملســـــاملة بـــــا��لف شـــــره يتقـــــي وال ع�ـــــده يـــــؤمن ال مـــــن يحـــــار�ون  انواو�ـــــ

 لعل�ـم ل�ـم أيمـان ال إ��ـم الكفـر أئمـة فقـاتلوا ديـنكم �ـ� وطعنـوا ع�ـد�م �عـد مـن أيما��م

  )ين��ون 

 يقـــــاتلون  كمـــــا �افـــــة يقـــــاتلو�م أن أمـــــروا ح�ـــــ� املشـــــرك�ن ع�ـــــ� املســـــلمون  صـــــ�� وقـــــد

  إكراه وال عدوان قط م��م يكن فلم �افة؛ املسلم�ن

 ع�ــ� إال ��ــوم حــروب م��ــا تكــن ولــم دفــاع، حــروب �ل�ــا الســالم عليــھ الن�ــ� وحــروب

 �ــ� و�ســتوي  القتــال، ع�ــ� و�صــرار الع�ــد نكــث مــن �يقــان �عــد بالــدفاع املبــادرة ســ�يل

  الروم مع أو ال��ود مع وحرو�ھ قر�ش مع حرو�ھ ذلك

 أن يمكــن فكــرة بالســيف يحــارب أن ليــھع �عــاب إنمــا �ســالم أن) الثانيــة وا��قيقــة(

 �ــــ� تقــــف) ســــلطة( بالســــيف يحــــارب أن عليــــھ �عــــاب ال ولكــــن و�قنــــاع بال���ــــان تحــــارب
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 بالســلطة، تــزال الســلطة ألن إليــھ لإلصــغاء املســتعدين أســماع و�ــ�ن ب�نــھ وتحــول  طر�قــھ

 ��ــــا �عارضـــون  فكـــرة أ�ـــ�اب قـــر�ش ســـادة يكـــن ولـــم القـــوة، عـــن إخضـــاع�ا �ـــ� غ�ـــ� وال

 السـيادة تلـك ��فـظ الزمة وتقاليد موروثة سيادة أ��اب �انوا بل �سالمية، دةالعقي

 تلــك عــن ��ــا يــذودون  ال�ـ� ��ــ��م و�ــل �ســالف، �عــد �عقـاب و�ــ� �بــاء، �عــد �بنــاء �ـ�

 و�ـل �سـالف، �عـد �عقـاب و�ـ� �بـاء، �عد �بناء �� السيادة تلك وجدوا أ��م التقاليد

 مـا يز�ـل زوال�ـا وأن عل��ـا، آبـاء�م وجـدوا أ��ـم التقاليـد تلـك عـن ��ـا يـذودون  ال�ـ� ����م

 وأمراء�ــــا وملوك�ــــا �مــــم عظمــــاء بالــــدعوة الن�ــــ� وقصــــد وا��ــــاه ا��كــــم ســــطوة مــــن ل�ــــم

 �ـــ� الســـلطة أن بالتجر�ـــة وتبـــ�ن ا��ديـــدة، العقائـــد تـــأ�ى ال�ـــ�) الســـلطة( أ�ـــ�اب أل��ـــم

 ألن حكمــاء، مـذا�ب وال مفكــر�ن �ـارأف ول�سـت ا��مديــة الـدعوة دون  تحــول  �انـت ال�ـ�

 الـــــدعوة تصــــد ال�ـــــ� العوائــــق تمنـــــع �انــــت وامللـــــوك العظمــــاء �ـــــؤالء مــــن املقاومـــــة امتنــــاع

  القتال فيمتنع �سالمية

 ال الســلطة أن القــديم التــار�خ دل كمــا ا��ــديث التــار�خ عل��ــا دل ال�ــ� التجــارب ومــن

 �ــ� فر�ســا تجر�ــة التجــارب تلــك ومــن �نقــالب؛ ودعــاة املصــ���ن وعــود إلنجــاز ع��ــا غ�ــ�

 تركيــــا، �ــــ� كمــــال مصــــطفى وتجر�ــــة ا��اضــــر، القــــرن  �ــــ� روســــيا وتجر�ــــة املا�ــــ��، القــــرن 

 محار�ـــــة غ�ـــــ� بـــــالقوة الســـــلطة فمحار�ـــــة الـــــبالد ســـــائر �ـــــ� أمثالـــــھ الـــــدعاة ســـــائر وتجـــــارب

  مختلف�ن جد أل��ما العمل�ن ب�ن التمي�� من بد وال بالقوة، الفكرة

 ال�ـــــ� �حـــــوال �ـــــ� إال قـــــط الســـــيف إ�ـــــ� يحـــــتكم لـــــم �ســـــالم أن) الثالثـــــة وا��قيقـــــة(

 يخالف�ــا مــن عل��ــا يثــور  ال�ــ� فالدولــة ف��ــا الســيف تحكــيم ع�ــ� ��ســان شــرا�ع أجمعــت

  السالح؟ إ�� تحتكم لم إن تصنع ماذا ظ�ران��ا ب�ن

 فتنــــة ت�ــــون  ال ح�ــــ� وقــــاتلو�م: (فيــــھ جــــاء حيــــث الكــــر�م القــــرآن بــــھ ق�ــــ�� مــــا و�ــــذا

 مــن أنـاس يحمــل ال�ـ� والدولـة )الظــامل�ن ع�ـ� إال عــدوان فـال ان��ـوا فــإن. � الـدين و��ـون 

 بقـوة تفضـھ لـم إن بيـ��م ا��الف تفض بماذا أبنا��ا من آخر�ن أناس ع�� السالح أبنا��ا

  السلطان؟
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  الكــر�م القــرآن بـــھ ق�ــ�� مــا و�ــذا
ً
 املـــؤمن�ن مــن طائفتــان وإن: (فيـــھ جــاء حيــث أيضـــا

 إ�� تفيء ح�� تب�� ال�� فقاتلوا �خرى  ع�� إحدا�ما �غت فإن بي��ما؛ فأص��وا اقتتلوا

  .هللا أمر

 �لتـــــا و�ـــــ� )املقســـــط�ن يحـــــب هللا إن وأقســــطوا بالعـــــدل بي��مـــــا فأصـــــ��وا فـــــاءت فــــإن

 ع�ـــ� �عتمـــاد ��ايـــة و�عتـــداء الظلـــم ��ايـــة وت�ـــون  ا��يـــل، آخـــر الســـالح ي�ـــون  ا��ـــالت�ن

  .و�ختيار بالر��� التفا�م يأ�ي أو والتوفيق الص�� يأ�ي ثم. السالح

 عنـد مالحظ��ـا مـن البد موضعية فروق بي��ا الكتابية �ديان أن) الرا�عة وا��قيقة(

 �ــ� ا��صـورة بالعصــ�ية أشـبھ اسـم�ا يــدل كمـا �انــت فال��وديـة املوضـوع �ــذا �ـ� البحـث

 �م�شـــارك أن يكر�ــون  أبناؤ�ـــا ف�ــان النـــاس، ��ميــع العامـــة بالــدعوة م��ـــا إســرائيل أبنــاء

 أجـل مـن و�ـانوا فيـھ، غ�ـ��م �شـارك�م أن الواحـد ال�سـب أ�ـ�اب يكـره كمـا ف��ا غ���م

  ألســن��م، يحر�ــون  ال �ــذا
ً
 وإدخــال ال��ــودي الــدين لتعمــيم ا��ســام، ام�شــاق عــن فضــال

 أمـــا �عتبـــار �ـــذا �ـــ� و�ســـالم ال��وديـــة بـــ�ن للمقارنـــة إذن وجـــھ وال فيـــھ، �جن�يـــة �مـــم

 أ( عن�ــــت ف�ــــ� املســــيحية
ً
 باملعــــامالت العنايــــة �ــــذه مثــــل �عــــن ولــــم و�خــــالق بــــاآلداب) وال

 ( ظ�ــرت قــد و�ــ� ا���ومــة ونظــام
ً
 وطـــول  حــول  ذات أجن�يــة دولــة تحكمــھ وطــن �ــ�) ثانيــا

  القتال ميدان �� الدولة تلك بمصادمة طاقة فيھ ظ�رت الذي للوطن ول�س

 املع�شـة إلصـالح ظ�وره و�ان عليھ، لألجن�� سيطرة ال وطن �� ظ�ر فقد �سالم أما

 وراء فيمـا ثـم العـرب بـ�ن لظ�ـوره مع�� فال وإال والنظام، �من وتقر�ر املعامالت وتقو�م

 ال طبي�ـ� موضـ�� اختالف فذلك املسيحية و�شأة �شأتھ اختلفت فإذا العر�ية ا��دود

 �سـالم صـنع صنعت املسيحية أن ذلك وآية فيھ ا��لق من ألحد اختيار وال منھ مناص

 املتغلبــ�ن، �جانـب عـن شـعو��ا اسـتقلت وحـ�ن وا��يــوش، الـدول  أ�ل�ـا بـ�ن مـتقا حـ�ن

  . . .مجتمعات �سالم صدر حروب ع�� أبنا��ا ب�ن فيما املذا�ب حروب وأر�ت

 أمــرت: (قــال الســالم عليــھ الن�ــ� وأن ا���ــاد، شــرع �ســالم أن) ا��امســة وا��قيقــة(

 وأمــوال�م دمــاء�م ع�ــ� عصــموا قالو�ــا فــإذا هللا، إال إلــھ ال يقولــوا ح�ــ� النــاس أقاتــل أن

  )هللا ع�� وحسا��م بحق�ا إال
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 املـؤمن�ن، وحـرض نفسـك إال ت�لـف ال هللا سـ�يل �ـ� فقـاتلوا: (الكـر�م القـرآن �� وجاء

  أشد وهللا كفروا الذين بأس يكف أن هللا ع���
ً
  وأشد بأسا

ً
  )تنكيال

  وحـدث
ً
  فتحـوا املســلم�ن أن فعـال

ً
 يتــأ�ى يكـن ولــم يفتحو�ـا ولـم العــرب بـالد غ�ــ� بـالدا

  السالح �غ�� فتح�ا ل�م

 يقـال أن يمكـن فـال لإلسـالم، الدولة استقرار قبل م��ا ���ء يتم لم الفتوح �ذه لكن

 واجتمعـت أرضـھ �ـ� وتمكـن قبل�ـا �سـالم ظ�ـر وقـد للظ�ـور  �سالم وسيلة �� �انت إ��ا

 ســالمة تفرضــ�ا �انــت فتــوحال �ــذه إن ثــم ســ�يلھ �ــ� املــوت ع�ــ� وتقــدم بــھ تــؤمن جنــود لــھ

  دي��ا إ�� الدعوة تفرض�ا لم إن الدولة

 �ـــ� لوجـــب إليـــھ و�ـــدعو ي�شـــره ديـــن صـــاحب يكـــن لـــم املســـلم ا��ليفـــة أن قـــدرنا فلـــو

 الـروم، أرض و�ـ� فـارس أرض �� شاعت ال�� الفو��� من بالده ع�� يأمن أن الع�د ذلك

 عـــــدوى  يمنـــــع وأن �لت��مـــــا، مـــــن عليـــــھ يـــــنقض أن يوشـــــك الـــــذي الشـــــر يكـــــف أن ووجـــــب

 دي��ــا ع�ــ� تبقـى أن لألمــم أجــاز قـد �ســالم أن إ�ــ� �ـذا حمــاه إ�ــ� م��مـا �ســر�ا أن الفسـاد

  مغلوب من غالب يطلبھ ما أ�ون  و�و القائمة، ل���ومة والطاعة ا��ز�ة أداء مع

 قبـــــل يومئــــذ العـــــالم شــــعوب عليــــھ �انـــــت مــــا بــــ�ن املقابلـــــة أن) السادســــة وا��قيقــــة(

 �قنـــاع أراد ملـــن �قنـــاع جانـــب �ـــو �ســـالم جانـــب أن ع�ـــ� تـــدل �اإســـالم و�عـــد إســـالم�ا

 ولــم العالقــات بي��ــا وانتظمــت قــرار، لــھ يكــن ولــم الشــعوب تلــك بــ�ن الســالم أســتقر فقــد

 وأرزاق�ــــــم أرواح�ــــــم ع�ــــــ� النــــــاس واطمــــــأن نظــــــام، ل�ــــــا يكــــــن ولــــــم العالقــــــات بي��ــــــا يكــــــن

  وا��اه �مر ذوي  من غاصب ل�ل مباحة جميعا و�انت وأعراض�م

 القـول  �ـذا ينفـي فـال سـابق�ن، بفضـلھ يقتنعوا لم �سالم إ�� املدعو�ن أن قيل فإذا

 قدرتـھ جانـب إ�� �ختيار و�حسن يختار ملن مقنع �سالم وإن متأخر�ن، بھ أقنعوا أ��م

 �سـاوى  العق�ـ� �قنـاع إ�ـ� نظـر ومـن �صـالح طر�ـق �ـ� و�قـف رأسھ يركب من إكراه ع��

 مـن بـا��وف إل��ـا �سـتميلك ومن والطعام، الدواء بتوز�ع العقيدة إ�� ك�ستميل ما لديھ

  �سالم �شر ذرا�ع من ذر�عة �ان ا��اكم خوف أن فرض ع�� ا��اكم
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 الـــذي �الشـــا�د القضـــايا، إحـــدى �ـــ� قولـــك ليقـــول  وتكســـوه تطعمـــھ الـــذي فالشـــا�د

 بنفــاذ وال دليلالــ بإقنــاع يأخــذ ال كال�مــا: القــول  ذلـك فيقــول  يــديك �ــ� الســوط إ�ــ� ينظـر

  البص�� العارف دفع عقيدتھ عن يدفع وال ا���ة

 الشـــــرا�ع جميـــــع أوجبتـــــھ حيـــــث إال القتـــــال يوجـــــب لـــــم �ســـــالم أن تقـــــدم مـــــا وصـــــفوة

 �خــــرى  �ديــــان خــــاطب��م قــــد بالســــيف خــــاط��م الــــذين وأن ا��قــــوق، جميــــع وســــوغتھ

 دعــوة إ�ــ� ا��اجـة ��ــاأبنا عنــد تبطـل أو انتضــائھ و�ــ�ن بي��ـا يحــال أن إال: كــذلك بالسـيف

 وتأسـس �شـأ قـد العقيـدة حيـث مـن ف�ـو ونظـام، عقيـدة �سـالم وان أديا��ـا، إ�� الغر�اء

 النــــاس اخــــذ �ــــ� نظــــام �ــــل كشــــأن شــــأنھ النظــــام حيــــث مــــن و�ــــو قــــوة، لــــھ ت�ــــون  أن قبــــل

  .عليھ يخرجوا أن ومنع�م بالطاعة
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  )السلطة( و الفكر

   

 للتعقيــــب يــــأ�ي بمــــا م��ــــا أج�ــــ�ئ  �مضــــاء صــــاحب �ديــــب مــــن الرســــالة �ــــذه جــــاءت��

  :حضرتھ قال. عليھ

. املفكـر ��سـان حيـاة �ـ� دقيقـة نقطة استجالء إ�� إال الرسالة ��ذه قصدت ما(. . . 

 يرســــم�ا ال�ــــ� النافعــــة �راء مصــــدر الكب�ــــ� العقــــل بــــ�ن ال�اتــــب �ــــ�ص �ــــ� الصــــلة و�ــــ�

 إ�ــــ� الداعيــــة �راء تلــــك تنفيــــذ وســــيلة �ــــ� ال�ــــ� الســــلطة إ�ــــ� الطمــــوح و�ــــ�ن البليــــغ القلــــم

  تحمـــل أنـــك أعلـــم أ�ـــي غ�ـــ�. تر�ـــد ومـــا طموحـــك مـــدى أعـــرف وال. و�صـــالح ال�دايـــة
ً
 عقـــال

 
ً
 أن البــــد النفــــاذ، والعقــــل املــــؤثرة ال��صــــية لــــھ اجتمعــــت ومــــن قو�ــــة، و��صــــية كب�ــــ�ا

  جا�ــدت لقــد. . . طبعــھ عناصــر أقــوى  مــن والقيــادة الســلطة حــب عنصــر ي�ــون 
ً
 �ــ� كث�ــ�ا

 أنــك �ــ� يبــدو ج�ــدك؟ منت�ــ� �ــذا ف�ـل نائــب، مرتبــة بلغــت ثــم و�دب، ال�ــ�افة ميـدان

  !�خ�� مركزك �� تبلورت

  �دار�ـــــة القيــــــادة منصـــــب إ�ــــــ� �ســـــع لــــــم إنـــــك تقــــــول  قـــــد(
ً
 الفكر�ــــــة بالقيـــــادة مكتفيــــــا

 والسـيادة؛ السـيطرة �ـ� يطمـع أن يمكـن ال ا��ـر الفكـر ذا الرجل إن تقول  وقد و�دبية،

 النا�غــة ال�اتــب �ســتطيع ف�ــل. معــك أبح��ــا أن أر�ــد ال�ــ� النقطــة �ــ� تبالــذا �ــذه ولكــن

 والتنفيـذ؟ العمـل ع�� القدرة فيھ تقتل و�دب الكتابة م�نة إن أم يكتب، كما �عمل أن

  تق��� الكتابة أن �� يبدو
ً
  وتن�ـ� الرجـل، نفـس �ـ� والتنفيـذ البنـاء قوة ع�� تدر�جيا

ً
 بـدال

 عــن ��ــز فكــرة أو مشــروع رأســھ �ــ� اختمــر إذا ح�ــ� - �التعب�ــ جــاز إن - ســلبية قــوة م��ــا

  �عمــل بأنــھ نفســھ ال�اتــب �عــزي  وقــد. الــورق ع�ــ� إال إبــرازه
ً
  عمــال

ً
 تنــو�ر حيــث مــن إيجابيــا

 أو فكــرة تطبيــق عنــد بــھ املــرء �ســعد الــذي املباشــر العمــل غ�ــ� �ــذه ولكــن الغ�ــ�، عقــول 

  مشروع تنفيذ

  �علــــم كمــــا ديزرائي�ــــ� �ــــان وقــــد(
ً
،و�اتبــــ أديبــــا

ً
 يخــــوض أن قبــــل الشــــعر يقــــرض و�ــــان ا

 أر�ــد أ�ــي غ�ــ� لنف�ــ��، �مــان صــمام �ــو الشــعر إن: يقــول  �ــان ولكنــھ السياســة؛ ميــدان

 �ـ� إنجل�ـ�ا عـرف��م الـذين ا��كـم رجـال وأبـرع أقـدر من ديزرائي�� و�ان. أقول  ما أفعل أن

  الطو�ل تار�خ�ا
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 �دبـــاء مـــن لرجـــالا النـــوع �ـــذا مـــن ح�ومـــة رئـــ�س إ�ـــ� بحاجـــة مصـــر أن أعتقـــد إ�ـــي(

 كتابــة ذلــك كبــدك ولــو رأيــك، أســمع أن أرجــو رأيــك؟ فمــا. النا�غــة العقــول  ذوي  بطــبع�م

، رسالة   . . .تحية ألف م�� ولك املدمن�ن، قرا��ا من فإ�ي) للرسالة( مقال أو إ��َّ

  )�سكندر�ة(

  ا��لص

  بدوي  إبرا�يم الياس

  م��ـــــا أتخـــــذ أن �ـــــو الرســـــالة �ـــــذه ع�ـــــ� للتعقيـــــب عنـــــدي الوحيـــــد واملســـــوغ
ً
 موضـــــوعا

 وشــــعابھ أطرافــــھ مــــن ي�ناولــــھ فيمــــا ���ــــ�� املوضــــوع �ــــذا تنــــاول  وإن نفســــية، لدراســــة

 قـــدرة، �ـــل ��ايـــة) الســـلطة( أن اعتقـــاده �ـــو أرى  مـــا ع�ـــ� - ال�اتـــب رأي �ـــ� ا��طـــأ فم�ـــان

  ينفصالن ال ش�ئان أو واحد، معدن من ش�ئان والقدرة السلطة وأن

 أنـــھ الســـؤال �ـــذا وجـــواب الســـلطة؟ ��ســـان يطلـــب ملـــاذا: �ســـأل ا��طـــأ �ـــذا ولبيـــان

 فيــــھ طبيعـــة النـــاس ��ـــ��� أن أول�ــــا: �ر�عـــة �ســـباب �ـــذه مــــن لســـ�ب الســـلطة يطلـــب

 ا��الــــة �ــــذه و�ــــ� �جتماعيــــة، ا��يوانــــات بــــ�ن القطيــــع رأس �ــــ� �شــــا�د ال�ــــ� �الطبيعــــة

 لــــھ عالقــــة ال الــــذي البــــد�ي ال��كيــــب أو ا��يو�ــــة الوظيفــــة بمثابــــة عنــــده الســــلطة ت�ــــون 

 البـد ال�ـ� الدافعـة املاديـة �ـالقوة �سـود، أن البـد ألنـھ �سـود إ�سان. والروح الفكر بقوى 

  بالضم�� وال بالتفك�� ل�ا شأن فال غ���ا، تدفع أن

 ا��الـــة �ـــذه و�ــ� باالمتيـــاز، ل�شــعر الســـلطة يطلــب ��ســـان أن �ســباب �ـــذه وثــا�ي

  ��ســـان �ـــذا ي�ـــون 
ً
 و��ـــون  ســـلطة، غ�ـــ� مـــن باالمتيـــاز �شـــعر لـــم إن الـــنقص بـــ�ن ناقصـــا

 
ً
  يرى  أن بامتيازه الشعور  إ�� الوحيد س�يلھ �ان إن النقص بّ�ن ناقصا

ً
 �ـ� يقصـده إ�سـانا

  و�رى  حاجة،
ً
  يقف آخر إ�سانا

ً
  و�رى  يديھ، ب�ن مكتوفا

ً
  إ�سـانا

ً
  يطيعـھ ثالثـا

ً
  وإ�سـانا

ً
 را�عـا

  �عي�يــــھ يــــر ولــــو لصــــاحبھ يتحقــــق والــــروح الفكــــر امتيــــاز فــــإن. يخشــــاه
ً
 �ــــذه مــــن مظ�ــــرا

 عنـــھ وزال الســـلطة عنـــھ زالـــت م�ـــ� صـــاح��ا عـــن �ســـقط املظـــا�ر �ـــذه أن كمـــا املظـــا�ر،

  يقــف وال ��ــا، يقصــده �ــان مــن با��اجــة يقصــده فــال إل��ــا، العــودة �ــ� �مــل
ً
 بــ�ن مكتوفــا

 الطاعــة ير�ــھ �ــان مــن يخشــاه أو يطيعــھ وال الوقفــة، �ــذه يديــھ بــ�ن يقــف �ــان مــن يديــھ
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  يومئـــذ سيحـــ وال وا��شـــية،
ً
 عنـــھ زال ثـــم إليـــھ الســـلطة أضـــافتھ الـــذي �متيـــاز مـــن شـــ�ئا

  بزوالھ

 ا��ســم كصــاحب غ�ــ�ه، بــھ �شــعر لــم ولــو بــھ �شــعر ف�ــو ا��ــق �متيــاز صــاحب أمــا

 و�قـــاوم القو�ـــة، الســـيقان أ�ـــ�اب عـــدو و�عـــدو القو�ـــة املعـــدات ذوي  أ�ـــل يأ�ـــل القـــوي 

 مـن امل��لـة ��ـذه أنـھ أحـد �علـم لم ولو القو�ة، الب�ية أ��اب يقاوم�ا كما ا��و عوارض

 اعتقـد ولـو املقاومـة تلـك و�قـاوم العـدو ذلـك و�عـدو ��ـل ذلك ليأ�ل إنھ بل. البدن قوة

  ممعود ضعيف أنھ أناس

  و�ـــــــزداد بامتيـــــــازه ل�شــــــعر ا��ـــــــق �متيـــــــاز صــــــاحب وإن
ً
 إ�ـــــــ� ينظـــــــر حـــــــ�ن بــــــھ شـــــــعورا

 فـــال و�نحنـــاء، والر�ـــوع والرجـــاء ا��شـــية مظـــا�ر ع�ـــ� امتيـــاز�م يقـــوم الـــذين املمتـــاز�ن

 مــا عقلــھ ومتعــة ورقتــھ حر�تــھ مــن يفقــد أن عليــھ ��ــون  وال فيــھ، �ــم مــا يبــادل�م أن يحــب

  املظا�ر تلك ��ا تناط ال��) السلطة( إ�� للوصول  �ؤالء يفقده

 الزائفـــة الورقـــة يـــدي بـــ�ن يتضـــاءل الـــذ�ب الـــدينار أن الرســـالة �اتـــب �ديـــب أيظـــن

 �غـــض در�ـــم نصـــف �ســـاوي  ال ال�ـــ� الورقـــة �ـــذه رواج أن أيظـــن الـــدنان��؟ العشـــرة ذات

 وأســ�ل باالتبــاع، ألحــرى  الســ�ل الطر�ــق إن فيــھ؟ ز�ــف ال الــذي �صــيل املعــدن قــدر مــن

 الـــــذ�ب عـــــن و�عمـــــون  الزائفـــــة الورقـــــة بيـــــ��م تـــــروج الـــــذين احتقـــــار �ـــــو �نـــــا الطـــــر�ق�ن

 غفلــ��م �ـ� �نالغـافل مجـاراة ومــن الزائفـة، بالورقـة ���ـاب مــن أسـ�ل فـذلك. ال�ـ�يح

  ال��يحة القيم �سيان ومن ج�ال��م، �� وا��ا�ل�ن
ً
 ي�ـ�اءى الـذي الطـالء قـيم مـع ذ�ابـا

 مـن البـد ال�ـ� والنفسـية الفكر�ـة واملتعـة و�مانـة الوقت فقدان ومن �شياء، وجوه ع��

  القبيل �ذا من لبانة إ�� س�� �ل �� فقد�ا

 الســـلطة شـــرور اتقـــاء �ـــو لطةالســـ طلـــب إ�ـــ� ��ســـان يحفـــز الـــذي الثالـــث والســـ�ب

 السـالح ذلـك يحـب ألنـھ ال بـھ ليدفع�م سالح�م يتقلد ف�و الغالب�ن، سيطرة من و�مان

  اضطرار لغ�� بھ الضرب إ�� و���ع

 يــتم ال الــذي �جتمــا�� �نقــالب �ــو أجلــھ مــن الســلطة تطلــب الــذي الرا�ــع والســ�ب

 ل�ســــتخدم �جتمــــا�� باملــــذ� صــــاحب فيطل��ــــا مشــــروعة؛ غ�ــــ� أو مشــــروعة قــــوة �غ�ــــ�

  �صالح إ�� عنده يحتاج ما إصالح �� ا���ومة سلطان
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 �عــض شــاء فــإذا أراه فيمــا الســلطة بطلــب املــرء �غــري  ال�ــ� �ر�عــة �ســباب �ــ� تلــك

  املشرحة نمد أن القراء
ً
 مـن سـ�ب �ـل مواج�ـة �ـ� محققة نفسية حالة عل��ا لنضع قليال

 يطلــــب الــــذي فالرجــــل �يجــــاز مــــع النفســــية ا��الــــة �ــــذه خالصــــة فــــإل��م �ســــباب �ــــذه

 النــاس، مــن كث�ــ� رأي �ــ� محســود رجــل �ــو بــد�ي تركيــب أو حيو�ــة وظيفــة أل��ــا الســلطة

 �عــّداد، تحســب ال�ــ� القــوى  قبيــل مــن قوتــھ ألن بإكبــاره، أشــعر وال أحســده ال أنــا ولك�ــ�

  والضم�� الفكر نطاق من وتخرج و�وصال، العضل بمقاي�س وتقاس

 مــن و�طيعــھ يخ�ــ�� مــن يخشــاه حــ�ن بامتيــازه ل�شــعر الســلطة يطلــب يالــذ والرجــل

 واستصـــغر لـــھ أر�ـــي أنـــا ولك�ـــ� النـــاس، مـــن كث�ـــ� رأي �ـــ� محســـود رجـــل كـــذلك �ـــو يطيـــع،

 الســلطة بــزوال تــزول ال�ــ� والظــوا�ر با��وا�ــ�� ونفســھ عقلــھ �شــغل أنــھ وأرى  �مومــھ،

 الطباعـــــة حقـــــائق مـــــن وال ا��لـــــق أصـــــالة مـــــن �ـــــ� فل�ســـــت بانتقال�ـــــا، غ�ـــــ�ه إ�ـــــ� وت�تقـــــل

  واملل�ات

 أراه ولك�ـ� مف�ـوم، معقـول  رجـل �ـو السـلطة ��ا ليتقي السلطة يطلب الذي والرجل

 
ً
 وقـد إليـھ يحتـاج قـد سـالح عـن بالبحث حياتھ وشغل لھ خلق ما ترك إذا طلبھ �� مسرفا

 للمتعـة التفـرغ مـع يجتمـع ال شـاغل شغل السلطة طلب ألن �ستغناء، �ل عنھ �ستغ��

 وحيـا�ي ا��اصـة ��يـا�ي أرسم أن الصدد �ذا �� أوثره الذي وس�ي�� والذوقية، �ةالفكر 

  الروحيــة
ً
 فـــذاك، ا��قــوق  تلــك �ـــ� تركــت فــإن مســـاس، أقــل ��ــا املســـاس أقبــل ال حقوقــا

  املعتـدي ذلـك أدع ح�ـ� أدعـھ فـال سـال�� إ�ـ� أرجـع فيومئـذ معتـد عل��ا اعتدى وإن
ً
 نادمـا

  جناه ما ع��

 فيـھ يبق لم الذي ا��تمع �� ال�دم موضع: موضعان فلھ الحلإلص السلطة طلب أما

 يفــــرض إنمــــا ألنــــھ النــــاس، مــــن ألحــــد املوضــــع �ــــذا �ــــ� اختيــــار وال أســــاس؛ ع�ــــ� يقيمــــھ مــــا

  نفسھ
ً
 ولـم يـأ�ي ال و�ـو أوانھ، �� يأ�ي بانقالب أو دي�ية برسالة إما املص���ن، ع�� فرضا

  الكبار وال�زائم ا��روب أعقاب �� إال قط يأت

 يقت�ـ�� ولكنـھ فيھ، شك ال نافع عمل و�و ا���ومي �صالح موضع الثا�ي املوضعو 

  وال ف�ـــــ�ة، �عـــــد ف�ـــــ�ة �ـــــ� �عـــــا�� وال البدايـــــة، مـــــن لـــــھ التفـــــرغ
ً
 �دب بـــــ�ن منتظمـــــة مناو�ـــــة

 فنيـة ثمـرة أو أدبيـة فكـرة مـن بـأك�� لـ�س البـاب �ـذا �ـ� املصـ�� بـھ يـأ�ي مـا وأك��. و�دارة
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 سـ�ت�ن أو سـنة إصـالح فـإن الشـرقية، بالدنـا �ـ� التفـرغ لـھ يتـاح امـ ج�د �ديب ل�ا يتفرغ

 واحـدة، أمـة �ـ� ال�شـر�ة ا��يـاة مراحـل مـن قصـ��ة مرحلـة إصـالح غ�� ��ايتھ �� ي�ون  لن

  البقاء ل�ا يكتب لم ولو لذا��ا خالدة حقيقة الفنية الثمرة ولكن

  ديزرائي�ــ� اســم الرســالة �اتــب ذكــر وقــد
ً
 أن ير�ــدون  الــذين والكتــاب لألدبــاء نموذجــا

 عمل�ـــا ال�ـــ� �دبيـــة الفكــرة �ـــ� مـــا لنــا يـــذكر أن الرســـالة ل�اتـــب ف�ــل يقولـــون؛ مـــا �عملــوا

  لنـــا يـــذكر أن لـــھ و�ـــل حكمـــھ؟ أيـــام �ـــ� ديزرائي�ـــ�
ً
 الـــذين والكتـــاب �دبـــاء مـــن آخـــر مـــثال

  ا���ومة؟ مناصب �� أد��م �عملون 

 أو القـاص أو الشـاعر أو يـب�د فيھ يفكر ما فيھ ليعمل ا��كم ديزرائي�� طلب فما

 مـن وليكـره �ور�يـة، الب�ئـات بـ�ن يلقـاه �ـان الـذي ال�ـوان بـھ ليـدفع طلبـھ ولكنھ الفنان،

 نف�ــــ�� إ�ــــ� لرجعــــت أحــــد ازدرا�ــــي ولــــو. إليــــھ و�رجعــــوا حســــابھ يحســــبوا أن ع�ــــ� يزدرونــــھ

 ن�ــا وإن ع�ــ�، يدفعــھ ال فــا��كم حــق لســ�ب �ــان فــإن �حــد؟ �ــذا يزدر��ــ� ملــاذا: أســأل�ا

 خطــأ ع�ـ� و�ـو �حـد، ذلـك أزدري  بـأن أو�ـ� إذن فأنـا العارضـة، �سـباب �ـذه مـن لسـ�ب

  صواب ع�� وأنا

  جا�دت لقد: (الرسالة �اتب وقال
ً
 مرتبـة بلغـت ثـم و�دب ال�ـ�افة ميـدان �� كث��ا

  !)�خ�� مركزك �� تبلورت أنك �� يبدو ج�دك؟ منت�� �ذا ف�ل. نائب

 ع�ـــ� مرحلـــة أو �ـــ� طر�ـــق ��ايـــة النيابـــة كر�ـــ�� أن إليـــھ يخيـــل الكـــالم �ـــذا يقـــرأ فالـــذي

 منعطــف �ــ� �عر�جــھ النيابــة كر�ــ�� أن أرى  فيمــا ا��قيقــة أن ع�ــ� الطر�ــق تلــك �ــ� �قــل

 �ــــذا ع�ــــ� بــــھ أل�ــــ�م مــــا و�ــــل. والكتابــــة �دب طر�ــــق بــــھ وأع�ــــ� فيــــھ، أســــ�� الــــذي الطر�ــــق

  إن أقـــول  أن و�ـــ� فعلـــت؛ وقـــد ع��ـــا، أنـــوب ال�ـــ� الـــدائرة أخـــدم أن الكر�ـــ��
ً
 لـــم آخـــر نائبـــا

  �نتخابيـــة لدائرتـــھ يفعـــل
ً
 ع�ـــ� النيابـــة �ـــ� عم�ـــ� أؤدي ذلـــك جانـــب وإ�ـــ�. أفعـــل ممـــا خ�ـــ�ا

 قـــا�ر لعـــذر إال ا��لـــس جلســـات عـــن أتخلـــف أن لنف�ـــ�� أســـت�يح وال أراه، الـــذي الوجـــھ

  كالم ف��ا �� يكن لم أو ا��لسة �� كالم �� �ان سواء

 تلـــــك مــــن وســــأعود العامــــة، حيــــا�ي مــــن يابـــــةالن مل�ــــان ال�ــــ�يحة الصــــورة �ــــ� تلــــك

  التعر�جة
ً
  راضيا

ً
 أن الشـرقي�ن نحن بي�نا �دب حالة فيھ �� تأذن الذي اليوم �� مغتبطا

  أرتضيھ الذي �د�ي) العمل( و للكتابة أفرغ
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 أعلــق فلـن إ�ســان، �عطي��ـا ال منحــة ألنـھ �عـزاز �ــذا �دب أعـز أن�ــ� القـول  وصـفوة

 يخيـل قـد ال�ـ� �دبية الش�رة �انت ولو الناس من أحد �عطي��ا حةبمن قيم�� وال حيا�ي

 مبخوســة وال ممنونــة غ�ــ� الشــ�رة جــاءت فــإن الغايــات، وغايــة املتم�ــ� �غيــة أ��ــا قــوم إ�ــ�

 إل��ــــا أخطــــو فلســــت أختــــار مــــا ع�ــــ� ت�ــــ� أن أبــــت وإن أل��ــــا، ســــعيت ومــــا إ�ــــ� ســــعت فقــــد

  شياء؟�  �ذه إ�� وما واملنصب بالوظيفة فكيف. .  خطوة

   

  

   

  

  

 


